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వచనము 1 

దావీదు అమాలేకీయులను హతముచేసి తిరిగివచెచ్ను. సౌలు మృతినొందిన తరువాత అతడు సికల్గులో 

రెండు దినములుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => అతత్రు పనివారిచేత సిదధ్ము చేయబడిన సుగంధ వరగ్ములతోను 

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

యిరిమ్యా 34:5 => నీకంటె ముందుగానుండిన పూరవ్రాజులైన నీ పితరులకొరకు ధూపదర్వయ్ములు 

కాలిచ్నటుల్ -- అయోయ్ నా యేలినవాడా, అని నినున్గూరిచ్ అంగలారుచ్చు జనులు నీకొరకును 

ధూపదర్వయ్ము కాలుచ్దురు; ఆలాగు కావలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే అని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆమోసు 6:10 => ఒకని దాయాది కాలచ్బోవు వానితోకూడ ఎముకలను ఇంటిలోనుండి బయటికి 

కొనిపోవుటకై శవమును ఎతిత్నపుప్డు ఇంటి వెనుకటి భాగమున ఒకనిచూచి యింటిలో మరి ఎవరైన 

మిగిలియునాన్రా? యని అడుగగా అతడు ఇంకెవరును లేరనును; అంతట దాయా దిటల్నును నీవిక 

నేమియు పలుకక ఊరకుండుము, యెహోవా నామము సమ్రించకూడదు;  

యెహోషువ 17:11 => ఇశాశ్ఖారీయుల పర్దేశములోను ఆషేరీయుల పర్దేశములోను బేతెష్యాను 

దాని పురములును ఇబెల్యామును దాని పురములును దోరు నివాసులును దాని పురములును ఏనోద్రు 

నివాసులును దాని పురములును తానాకు నివాసులును దాని పురములును మెగిదోద్ నివాసులును దాని 

పురములును, అనగా మూడు కొండల పర్దేశము మనషీష్యులకు కలిగియునన్ది. 

2 సమూయేలు 2:7 => మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు 

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 
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1 రాజులు 4:12 => మరియు అహీలూదు కుమారుడైన బయనాకు తానాకును మెగిదోద్యును 

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

వచనము 2 

మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు సౌలునొదద్నునన్ 

దండులోనుండి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:8 => రిబాక్ దాదియైన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనునన్ 

సింధూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటట్బడెను, దానికి అలోల్ను బాకూత  అను పేరు పెటట్బడెను. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 2:5 => సౌలును పాతిపెటిట్నవారు యాబేషిగ్లాదువారని దావీదు తెలిసికొని 

యాబేషిగ్లాదువారియొదద్కు దూతలను పంపి మీరు ఉపకారము చూపి మీ యేలినవాడైన సౌలును 

పాతిపెటిట్తిరి గనుక యెహోవా చేత మీరు ఆశీరవ్చనము నొందుదురు గాక. 

2 సమూయేలు 21:12 => కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో 

సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా 

యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 21:13 => కావున దావీదు వారియొదద్నుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను తెపిప్ంచెను, రాజాజఞ్నుబటిట్ ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు 

సమకూరిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 108:11 => దేవా, నీవు మముమ్ను విడనాడియునాన్వు గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు 

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

వచనము 3 

అతడు దావీదును దరిశ్ంచి నేలను సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు నీవెకక్డనుండి 

వచిచ్తివని యడిగెను. అందుకు వాడు ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములోనుండి నేను తపిప్ంచుకొని 

వచిచ్తిననెను. 

1 సమూయేలు 30:17 => దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 30:18 => ఈలాగున దావీదు అమాలేకీయులు దోచుకొనిపోయిన దానంతటిని 

తిరిగి తెచుచ్కొనెను. మరియు అతడు తన యిదద్రు భారయ్లను రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 30:19 => కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన 

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 30:20 => మరియు దావీదు అమాలేకీయుల గొఱఱ్లనిన్టిని గొడల్నిన్టిని పటుట్కొనెను. 

ఇవి దావీదునకు దోపుడు సొమమ్ని జనులు మిగిలిన తమ సవ్ంత పశువులకు ముందుగా వీటిని తోలిరి. 
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1 సమూయేలు 30:21 => అలసటచేత దావీదును వెంబడించలేక బెసోరు వాగు దగగ్ర నిలిచిన ఆ 

రెండువందల మందియొదద్కు దావీదు పోగా వారు దావీదును అతని యొదద్నునన్ జనులను 

ఎదురొక్నుటకై బయలుదేరి వచిచ్రి. దావీదు ఈ జనులయొదద్కు వచిచ్ వారి యోగకేష్మమడుగగా 

1 సమూయేలు 30:22 => దావీదుతోకూడ వెళిల్నవారిలో దురామ్రుగ్లును, పనికిమాలినవారునైన 

కొందరు వీరు మనతోకూడ రాక నిలిచిరి గనుక తమ భారయ్లను పిలల్లను తపప్ మనకు మరల వచిచ్న 

దోపుడు సొముమ్లో మన మేమియు వీరికియయ్ము; తమ భారయ్ పిలల్లను వారు తీసికొని పోవచుచ్ననిరి. 

1 సమూయేలు 30:23 => అందుకు దావీదు వారితో ఇటల్నెను నా సహోదరులారా, యెహోవా 

మనలను కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న యీ దండును మనకపప్గించి మనకు దయచేసిన దాని 

విషయములో మీరు ఈలాగున చేయకూడదు. 

1 సమూయేలు 30:24 => మీరు చెపిప్నది యెవరు ఒపుప్కొందురు? యుదధ్మునకు పోయినవాని 

భాగమెంతో సామానునొదద్ నిలిచిన వాని భాగము అంతే అని వాడుక మాట; అందరు సమముగానే 

పాలు పంచుకొందురు గదా 

1 సమూయేలు 30:25 => కావున నాటనుండి నేటివరకు దావీదు ఇశార్యేలీయులలో అటిట్ 

పంపకము కటట్డగాను నాయ్య విధిగాను ఏరప్రచి నియమించెను. 

1 సమూయేలు 30:26 => దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన 

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

1 సమూయేలు 27:6 => ఆకీషు సికల్గు అను గార్మమును ఆ దినమున అతని కిచెచ్ను. కాబటిట్ 

నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల వశమున నునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి యింకను 

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

వచనము 4 

జరిగిన సంగతులేవో నాతో చెపుప్మని దావీదు సెలవియయ్గా వాడు జనులు యుదధ్మందు నిలువలేక 

పారిపోయిరి. అనేకులు పడి చచిచ్రి, సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరి అనెను. 

1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

ఆదికాండము 22:4 => మూడవనాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 

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

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

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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2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

1 సమూయేలు 4:16 => ఆ మనుషుయ్డు యుదధ్ములోనుండి వచిచ్నవాడను నేనే, నేడు 

యుదధ్ములోనుండి పరుగెతిత్ వచిచ్తినని ఏలీతో అనగా అతడు నాయనా, అకక్డ ఏమి జరిగెనని 

అడిగెను. 

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. 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 సమూయేలు 14:4 => కాగా తెకోవ ఊరి సతరీ రాజునొదద్కువచిచ్ సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి 

రాజా రకిష్ంచుమనగా 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళిల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:23 => అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి తవ్రగా దిగి 

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

ఆదికాండము 44:13 => కావున వారు తమ బటట్లు చింపుకొని పర్తివాడు తన గాడిదమీద గోనెలు 

ఎకిక్ంచుకొని తిరిగి పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 30:1 => దావీదును అతని జనులును మూడవ దినమందు సికల్గునకు వచిచ్రి; 

అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ దకిష్ణ దేశముమీదను సికల్గుమీదను పడి, కొటిట్ దానిని తగులబెటిట్, 
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2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:53 => బలిపీఠమునొదద్నుండి అతని పిలువనంపించెను; అతడు వచిచ్ రాజైన 

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 41:6 => నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు దారి పొడుగున ఏడుచ్చు, వారిని 

ఎదురొక్నుటకు మిసాప్లోనుండి బయలువెళిల్ వారిని కలిసికొని వారితో-- అహీకాము కుమారుడైన 

గెదలాయ్యొదద్కు రండనెను. 

యెహెజేక్లు 27:30 => నినున్గూరిచ్ మహా శోకమెతిత్ పర్లాపించుచు, తమ తలలమీద బుగిగ్ 

పోసికొనుచు, బూడిదెలో పొరుల్చు 

వచనము 5 

సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని నీకేలాగు తెలిసినది అని దావీదు వాని 

నడుగగా వాడిటల్నెను 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 
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యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యిరిమ్యా 48:19 => ఆరోయేరు నివాసీ, తోర్వలో నిలిచి కనిపెటుట్ము పారిపోవుచునన్ వారియొదద్ 

విచారించుము తపిప్ంచుకొనిపోవుచునన్వారిని అడుగుము ఏమి జరిగినదో వారివలన తెలిసికొనుము.  

వచనము 6 

గిలోబ్వ పరవ్తమునకు నేను అకసామ్తుత్గా వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన యీటెమీద ఆనుకొనియుండెను. 

1 సమూయేలు 4:16 => ఆ మనుషుయ్డు యుదధ్ములోనుండి వచిచ్నవాడను నేనే, నేడు 

యుదధ్ములోనుండి పరుగెతిత్ వచిచ్తినని ఏలీతో అనగా అతడు నాయనా, అకక్డ ఏమి జరిగెనని 

అడిగెను. 
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1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

1 సమూయేలు 31:2 => సౌలును అతని కుమారులను తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు, 

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

1 సమూయేలు 31:6 => ఈలాగున సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును అతని ఆయుధములను 

మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయి హతులై గిలోబ్వ పరవ్తమందు పడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:2 => ఫిలిషీత్యులు సౌలును అతని కుమారులను తరిమి సౌలు 

కుమారులైన యోనాతానును, అబీనాదాబును మలీక్షూవను హతముచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అంబులు వేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 10:5 => సౌలు చనిపోయెనని ఆయుధములను మోయువాడు తెలిసికొని 

తానును కతిత్ని పటుట్కొని దానిమీదపడి చచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => ఆ పర్కారమే సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును చచిచ్రి. 

మరియు అతని యింటివారందరును చచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 14:1 => ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు చెపప్క 

తన ఆయుధములను మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని 

హతముచేయ పోదము రమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అంబులు వేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. 

యిరిమ్యా 48:19 => ఆరోయేరు నివాసీ, తోర్వలో నిలిచి కనిపెటుట్ము పారిపోవుచునన్ వారియొదద్ 

విచారించుము తపిప్ంచుకొనిపోవుచునన్వారిని అడుగుము ఏమి జరిగినదో వారివలన తెలిసికొనుము.  

వచనము 7 

అతడు రథములును రౌతులును తనను వెనువెంట తగులుచుండుట చూచి వెనుక తిరిగి ననున్ 

కనుగొని పిలిచెను. అందుకు చితత్ము నా యేలినవాడా అని నేనంటిని. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 25:2 => సంగతి మరుగుచేయుట దేవునికి ఘనత సంగతి శోధించుట రాజులకు ఘనత. 

1 సమూయేలు 14:1 => ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు చెపప్క 

తన ఆయుధములను మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని 

హతముచేయ పోదము రమమ్నెను. 

వచనము 8 

Page  of 14 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

నీవెవడవని అతడు ననన్డుగగా నేను అమాలేకీయుడనని చెపిప్తిని. 

రూతు 2:3 => కాబటిట్ ఆమె వెళిల్ పొలములోనికి వచిచ్ చేను కోయువారి వెనుక పొలములో 

ఏరుకొనెను. ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

1 సమూయేలు 6:9 => అది బేతెష్మెషుకు పోవు మారగ్మున బడి యీ దేశపు సరిహదుద్ దాటినయెడల 

ఆయనే యీ గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను; ఆ మారగ్మున పోనియెడల ఆయన 

మనలను మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశము చేతనే అది మనకు సంభవించెననియు 

తెలిసికొందుమనిరి. 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

2 సమూయేలు 1:21 => గిలోబ్వ పరవ్తములారా మీమీద మంచైనను వరష్మైనను పర్థమ 

ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ 

పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. 

1 సమూయేలు 28:4 => ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ షూనేములో దిగగా , సౌలు 

ఇశార్యేలీయులందరిని సమకూరెచ్ను; వారు గిలోబ్వలో దిగిరి. 

1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

1 సమూయేలు 31:2 => సౌలును అతని కుమారులను తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు, 

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 
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1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

1 సమూయేలు 31:6 => ఈలాగున సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును అతని ఆయుధములను 

మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. 

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 21:12 => కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో 

సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా 

యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయి హతులై గిలోబ్వ పరవ్తమందు పడిరి. 

వచనము 9 

అతడు నా పార్ణము ఇంక నాలో ఉనన్దిగాని తల తిర్పుప్చేత నేను బహు బాధపడుచునాన్ను ? నీవు నా 

దగగ్ర నిలువబడి ననున్ చంపుమని సెలవియయ్గా,  

2 సమూయేలు 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:54 => అపుప్డతడు తన ఆయుధములను మోయు బంటును తవ్రగా పిలిచి ఒక 

సతరీ అతని చంపెనని ననున్గూరిచ్ యెవరును అనుకొనకుండునటుల్ నీ కతిత్ దూసి ననున్ చంపుమని 

చెపప్గా ఆ బంటు అతని పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 22:12 => సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా 

యేలినవాడా అనెను. 

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

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యెషయా 65:1 => నాయొదద్ విచారణచేయనివారిని నా దరశ్నమునకు రానిచిచ్తిని ననున్ 

వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనునాన్ను ఇదిగో నేనునాన్ను అని నా పేరు పెటట్బడని జనముతో 

చెపుప్చునాన్ను.  

వచనము 10 

ఈలాగు పడినతరువాత అతడు బర్దుకడని నేను నిశచ్యించుకొని అతని దగగ్ర నిలిచి అతని చంపితిని; 

తరువాత అతని తలమీదనునన్ కిరీటమును హసత్కంకణములను తీసికొని నా యేలినవాడవైన 

నీయొదద్కు వాటిని తెచిచ్యునాన్ను అనెను. 

ఆదికాండము 14:7 => తిరిగి కాదేషను ఏనిమ్షప్తుకు వచిచ్ అమాలేకీయుల దేశమంతటిని హససోన  

తామారులో కాపురమునన్ అమోరీయులను కూడ కొటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 17:8 => తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశార్యేలీయులతో 

యుదధ్ము చేయగా 

నిరగ్మకాండము 17:9 => మోషే యెహోషువతో మనకొరకు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని 

బయలువెళిల్ అమాలేకీయులతో యుదధ్ము చేయుము; రేపు నేను దేవుని కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని ఆ కొండ 

శిఖరముమీద నిలిచెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 17:10 => యెహోషువ మోషే తనతో చెపిప్నటుల్ చేసి అమాలేకీయులతో 

యుదధ్మాడెను; మోషే అహరోను, హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖరమెకిక్రి 
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నిరగ్మకాండము 17:11 => మోషే తన చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన 

చెయియ్ దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు గెలిచిరి, 

నిరగ్మకాండము 17:12 => మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు 

దానిమీద కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను 

అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 17:13 => అటుల్ యెహోషువ కతిత్వాడిచేత అమాలేకు రాజును అతని జనులను 

గెలిచెను. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

నిరగ్మకాండము 17:16 => అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా 

ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:20 => మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:17 => మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా మారగ్మున 

అమాలేకీయులు నీకు చేసినదానిని జాఞ్పకము చేసికొనుము. అతడు దేవునికి భయపడక మారగ్మున 

నీకెదురుగా వచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18 => నీవు పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ వెనుకనునన్ 

బలహీనులనందరిని హతముచేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:19 => కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో చుటుట్పటల్నునన్ నీ సమసత్ శతుర్వులను లేకుండచేసి, నీ దేవుడైన 
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యెహోవా నీకు విశార్ంతి దయచేసిన తరువాత ఆకాశము కిర్ందనుండి అమాలేకీయుల పేరు 

తుడిచివేయవలెను. ఇది మరచిపోవదుద్.  

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 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

1 సమూయేలు 30:1 => దావీదును అతని జనులును మూడవ దినమందు సికల్గునకు వచిచ్రి; 

అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ దకిష్ణ దేశముమీదను సికల్గుమీదను పడి, కొటిట్ దానిని తగులబెటిట్, 

1 సమూయేలు 30:13 => దావీదు నీవు ఏ దేశపువాడవు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడిగెను. 

అందుకు వాడు నేను ఐగుపీత్యుడనై పుటిట్ అమాలేకీయుడైన యొకనికి దాసుడనైతిని; మూడు దినముల 

కిర్ందట నేను కాయిలా పడగా నా యజమానుడు ననున్ విడిచిపెటిట్ పోయెను. 

1 సమూయేలు 30:17 => దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

2 సమూయేలు 1:13 => తరువాత దావీదు నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని ఆ వారత్ తెచిచ్నవాని నడుగగా 

వాడు నేను ఇశార్యేలు దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడననెను. 

వచనము 11 
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దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ వారందరును ఆలాగున చేసి 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

పర్కటన 9:6 => ఆ దినములలో మనుషుయ్లు మరణమును వెదకుదురు గాని అది వారికి దొరకనే 

దొరకదు; చావవలెనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారియొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 12 

సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును యుదధ్ములో కూలిరని 

వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:54 => అపుప్డతడు తన ఆయుధములను మోయు బంటును తవ్రగా పిలిచి ఒక 

సతరీ అతని చంపెనని ననున్గూరిచ్ యెవరును అనుకొనకుండునటుల్ నీ కతిత్ దూసి ననున్ చంపుమని 

చెపప్గా ఆ బంటు అతని పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 
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1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

2 సమూయేలు 12:30 => మరియు అతడు పటట్ణములోనుండి బహు విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ 

పటుట్కొని పోయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

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 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

Page  of 21 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వచనము 13 

తరువాత దావీదు నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని ఆ వారత్ తెచిచ్నవాని నడుగగా వాడు నేను ఇశార్యేలు 

దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడననెను. 

2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:31 => అతడు లేచి వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని 

సేవకులందరు వసత్రములు చింపుకొని దగగ్ర నిలువబడియుండిరి. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

ఆదికాండము 44:13 => కావున వారు తమ బటట్లు చింపుకొని పర్తివాడు తన గాడిదమీద గోనెలు 

ఎకిక్ంచుకొని తిరిగి పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

కీరత్నలు 59:10 => నా దేవుడు తన కృపలో ననున్ కలిసికొనెను నాకొరకు పొంచియునన్వారికి 

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 
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పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

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. 

వచనము 14 

అందుకు దావీదు భయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని చంపుటకు నీవేల అతని మీద చెయియ్ 

ఎతిత్తివి?  

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

సామెతలు 24:17 => నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు 

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 
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ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

2 సమూయేలు 3:32 => రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో 

పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:34 => ఎటల్నగా అబేన్రూ నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు చావతగునా?నీచేతులకు 

కటుల్ లేకుండగను నీ కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు 

పడితివే రాజు ఈలాగున కీరత్న యెతిత్ పాడగా జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:35 => ఇంక వెలుగునన్పుప్డు జనులు దావీదునొదద్కు వచిచ్ భోజనము చేయుమని 

అతనిని బతిమాలగా దావీదు పర్మాణము చేసి సూరుయ్డు అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను 

రుచి చూచినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

కీరత్నలు 59:10 => నా దేవుడు తన కృపలో ననున్ కలిసికొనెను నాకొరకు పొంచియునన్వారికి 

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 

వచనము 15 

యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

2 సమూయేలు 1:8 => నీవెవడవని అతడు ననన్డుగగా నేను అమాలేకీయుడనని చెపిప్తిని. 

1 రాజులు 21:16 => నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు 

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 
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కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

వచనము 16 

నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ 

తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని కొటిట్ చంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 26:9 => దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని 

చంపి నిరో ద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

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 
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ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 26:11 => యెహోవా చేత అభిషేకము నొందిన వానిని నేను చంపను; ఆలాగున 

నేను చేయకుండ యెహోవా ననున్ ఆపును గాక. అయితే అతని తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను 

నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని మనము వెళిల్పోదము రమమ్ని అబీషైతో చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

వచనము 17 

యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని దావీదు సౌలును గూరిచ్యు అతని కుమారుడైన 

యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీగ్తమొకటి చేసి దానినిబటిట్ విలాపము సలిపెను. 

2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరో ద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

Page  of 26 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

నాయ్యాధిపతులు 8:20 => యెహోవా జీవముతోడు, మిముమ్ను చంపకుందునని చెపిప్ తన పెదద్ 

కుమారుడైన యెతెరును చూచి నీవు లేచి వారిని చంపుమని చెపెప్ను. అతడు చినన్వాడు గనుక 

భయపడి కతిత్ని దూయలేదు. 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 
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నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 18:13 => మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 

రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

వచనము 18 

అది యాషారు గర్ంథమందు లిఖింపబడియునన్ది. ఎటల్నగా  

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. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

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. 
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లేవీయకాండము 20:27 => పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 

ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:10 => పార్ణము తీసిన దోషము నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము 

తీయకుండవలెను. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరో ద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

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. 

1 సమూయేలు 26:9 => దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని 

చంపి నిరో ద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు 

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 
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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. 

యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

2 సమూయేలు 1:10 => ఈలాగు పడినతరువాత అతడు బర్దుకడని నేను నిశచ్యించుకొని అతని 

దగగ్ర నిలిచి అతని చంపితిని; తరువాత అతని తలమీదనునన్ కిరీటమును హసత్కంకణములను 

తీసికొని నా యేలినవాడవైన నీయొదద్కు వాటిని తెచిచ్యునాన్ను అనెను. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 
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1 సమూయేలు 26:11 => యెహోవా చేత అభిషేకము నొందిన వానిని నేను చంపను; ఆలాగున 

నేను చేయకుండ యెహోవా ననున్ ఆపును గాక. అయితే అతని తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను 

నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని మనము వెళిల్పోదము రమమ్ని అబీషైతో చెపిప్ 

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 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 18:13 => మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 

రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

హోషేయ 12:14 => ఎఫార్యిము బహు ఘోరమైన కోపము పుటిట్ంచెను గనుక అతనిని ఏలినవాడు 

అతడు చేసిన నరహతయ్కై అతనిమీద నేరము మోపును; అతడు పరులకు అవమానము 

కలుగజేసినందుకై నేనతని నవమానపరతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరో ద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

వచనము 19 
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ఇశార్యేలూ, నీకు భూషణమగువారు నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి అహహా బలాఢుయ్లు 

పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 1:19 => ఇశార్యేలూ, నీకు భూషణమగువారు నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి 

అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:25 => యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము చేసెను, 

గాయకులందరును గాయకురాండర్ందరును తమ పర్లాపవాకయ్ములలో అతనిగూరిచ్ పలికిరి; 

నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక ఆయెను . 

పర్లాపవాకయ్ములలో అటిట్వి వార్యబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 9:17 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలోచింపుడి, 

రోదనము చేయు సతరీలను కనుగొనుడి వారిని పిలువనంపుడి, తెలివిగల సతరీలను కనుగొనుడి వారిని 

పిలువనంపుడి. 

యిరిమ్యా 9:18 => మన కనున్లు కనీన్ళుల్ విడుచునటుల్గాను మన కనురెపప్లనుండి నీళుల్ 

ఒలుకునటుల్గాను వారు తవ్రపడి మనకు రోదనధవ్ని చేయవలెను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:20 => సతరీలారా, యెహోవా మాట వినుడి మీరు చెవియొగిగ్ ఆయన నోటిమాట 

ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్లకు రోదనము చేయ నేరుప్డి, ఒకరికొకరు అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 

యిరిమ్యా 9:21 => వీధులలో పసిపిలల్లు లేకుండను, రాజ మారగ్ములలో యౌవనులు లేకుండను, 

వారిని నాశనము చేయుటకై మరణము మన కిటికీలను ఎకుక్చునన్ది, మన నగరులలో 

పర్వేశించుచునన్ది. 
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ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

కీరత్నలు 59:10 => నా దేవుడు తన కృపలో ననున్ కలిసికొనెను నాకొరకు పొంచియునన్వారికి 

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 

కీరత్నలు 141:6 => వారి నాయ్యాధిపతులు కొండ పేటుమీదనుండి పడదోర్యబడుదురు. కావున 

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 32:16 => ఇది అంగలారుప్ వచనము, వారు దానిని యెతిత్ పాడుదురు, అనయ్జనుల 

కుమారెత్లు దానిని యెతిత్ పాడుదురు; ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు అందులోని సమూహమునుగూరిచ్యు ఆ 

వచనమెతిత్ వారు పాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 2:4 => ఆ దినమున జనులు మిముమ్ను గురించి బహుగా అంగలారుచ్చు సామెత నెతుత్దురు. 

వారు చెపుప్ సామెత ఏదనగా మనము బొతిత్గా చెడిపోయి యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల 

సావ్సథ్య్మును అనుయ్లకిచిచ్యునాన్డనియు , మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని 

తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభజించియునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు.  

వచనము 20 

ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి కుమారెత్లు జయమని 

చెపప్కుండునటుల్ ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను వీధులలో పర్కటన 

చేయకుడి. 
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ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:10 => నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచియుండగా 

యెహోవా నాయొదద్కు పర్జలను కూరుచ్ము; వారు ఆ దేశముమీద బర్దుకు దినములనిన్యు నాకు 

భయపడ నేరుచ్కొని, తమ పిలల్లకు నేరుప్నటుల్ వారికి నా మాటలను వినిపించెదనని ఆయన నాతో 

చెపిప్న దినమునుగూరిచ్ వారికి తెలుపుము. 

1 సమూయేలు 20:36 => నీవు పరుగెతిత్కొనిపోయి నేను వేయు బాణములను వెదకుమని ఆ 

పనివానితో అతడు చెపప్గా వాడు పరుగెతుత్చునన్పుప్డు అతడు ఒక బాణము వాని అవతలకు వేసెను. 

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

తవ్రపడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 21:14 => కాబటిట్ యెహోవా సుడిగాలిచేతనైనటుట్ వాహేబును అరోన్నులో పడు 

ఏరులను ఆరు దేశ నివాససథ్లమునకు తిరిగి మోయాబు పార్ంతములకు సమీపముగా 

వచనము 21 

గిలోబ్వ పరవ్తములారా మీమీద మంచైనను వరష్మైనను పర్థమ ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను 

లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని 

వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. 

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

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? 
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1 సమూయేలు 31:8 => మరునాడు ఫిలిషీత్యులు హతమైనవారిని దోచుకొన వచిచ్ గిలోబ్వ 

పరవ్తముమీద పడిపోయిన సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులను కనుగొని 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

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

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:1 => పర్భువు కోపపడి సీయోను కుమారెత్ను మేఘముతో కపిప్యునాన్డు 

ఆయన ఇశార్యేలు సౌందరయ్మును ఆకాశమునుండి భూమిమీదికి పడవేసెను కోపదినమందు ఆయన 

తన పాదపీఠమును జాఞ్పకము చేసికొనకపోయెను.  

జెకరాయ్ 11:7 => కాబటిట్ నేను సౌందరయ్మనునటిట్యు బంధకమనునటిట్యు రెండు 

కఱఱ్లుచేతపటుట్కొని వధకేరప్డిన గొఱఱ్లను ముఖయ్ముగా వాటిలో మికిక్లి బలహీనమైన వాటిని మేపుచు 

వచిచ్తిని. 

జెకరాయ్ 11:10 => సౌందరయ్మను కఱఱ్ను తీసికొని జనులందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగము 

చేయునటుల్ దానిని విరిచితిని. 

2 సమూయేలు 1:25 => యుదధ్రంగమునందు బలాఢుయ్లు పడియునాన్రు నీ ఉనన్తసథ్లములలో 

యోనాతాను హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 1:27 => అయయ్యోయ్ బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి యుదధ్సనన్దుధ్లు నశించిపోయిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

2 సమూయేలు 1:17 => యూదావారికి అభాయ్సము చేయవలెనని దావీదు సౌలును గూరిచ్యు 

అతని కుమారుడైన యోనాతానును గూరిచ్యు ధనురీగ్తమొకటి చేసి దానినిబటిట్ విలాపము సలిపెను. 
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యెహెజేక్లు 26:17 => వారు నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ ఈలాగున అందురు సముదర్ 

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పట ణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 

చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 

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. 

వచనము 22 

హతుల రకత్ము ఒలికింపకుండ బలాఢుయ్ల కొర్వువ్ను పటట్కుండ యోనాతాను విలుల్ వెనుకతియయ్లేదు 

ఎవరిని హతము చేయకుండ సౌలు కతిత్ వెనుక తీసినది కాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:27 => ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని 

గెలిచితివిు అని వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:19 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు అషెక్లోనుకు పోయి 

వారిలో ముపప్దిమందిని చంపి వారి సొముమ్ను దోచుకొని తన విపుప్డు కథ భావమును చెపిప్నవారికి 

బటట్లనిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:23 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు మన దేవత మన శతుర్వైన సమోస్నును 

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:24 => జనులు సమోస్నును చూచినపుప్డు మన దేశమును పాడుచేసినవాడును 

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

Page  of 36 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 సమూయేలు 31:9 => అతని తలను ఛేదించి అతని ఆయుధములను తీసి తమ బొమమ్ల 

గుళల్లోను జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు 

వాటిని పంపిరి. 

మీకా 1:10 => గాతు పటట్ణములో దీనిని తెలియజెపప్వదుద్; అచచ్ట ఎంత మాతర్మును ఏడవ్వదుద్; 

బేతెల్యపర్లో నేను ధూళిలో పడి పొరిల్తిని. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:34 => యెఫాత్ మిసాప్లోనునన్ తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు అతని కుమారెత్ 

తంబురలతోను నాటయ్ముతోను బయలుదేరి అతనిని ఎదురొక్నెను. ఆమె గాక అతనికి మగ 

సంతానమేగాని ఆడు సంతానమేగాని లేదు. 

1 సమూయేలు 18:6 => దావీదు ఫిలిషీత్యుని హతముచేసి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు, సతరీలు 

ఇశార్యేలీయుల ఊళల్నిన్టిలోనుండి తంబురలతోను సంభర్మముతోను వాదయ్ములతోను పాడుచు 

నాటయ్మాడుచు రాజైన సౌలును ఎదురొక్నుటకై వచిచ్రి 

యెహెజేక్లు 16:27 => కాబటిట్ నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ కామవికార 

చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 16:57 => నీదురామ్రగ్ము వెలల్డి చేయబడకముందు నీవు గరివ్ంచి యునన్పుప్డు నీ 

చెలెల్లగు సొదొమ పర్సాత్వమెతత్క పోతివి. 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 
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1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:9 => అతని తలను ఛేదించి అతని ఆయుధములను తీసి తమ బొమమ్ల 

గుళల్లోను జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు 

వాటిని పంపిరి. 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 45:1 => అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను 

అణచుకొనజాలక నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోసేపు తన సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ 

నిలిచియుండలేదు 

నాయ్యాధిపతులు 14:3 => వారు నీ సవ్జనుల కుమారెత్లలోనేగాని నా జనులలోనేగాని సతరీ 

లేదనుకొని, సునన్తిపొందని ఫిలిషీత్యులలోనుండి కనయ్ను తెచుచ్కొనుటకు వెళుల్చునాన్వా? అని అతని 

నడిగిరి. అందుకు సమోస్ను ఆమె నాకిషట్మైనది గనుక ఆమెను నాకొరకు తెపిప్ంచుమని తన తండిర్తో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 
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1 సమూయేలు 6:17 => అపరాధారథ్మైన అరప్ణగా ఫిలిషీత్యులు చెలిల్ంచిన బంగారపు గడ డ్లు 

ఏవనగా, అషోడ్దువారి నిమితత్ము ఒకటి, గాజావారి నిమితత్ము ఒకటి, అషెక్లోను వారి నిమితత్ము 

ఒకటి, గాతువారి నిమితత్ము ఒకటి, ఎకోర్నువారి నిమితత్ము ఒకటి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => అతని కవచమును దోచుకొని, అతని తలను అతని ఆయుధములను 

తీసికొనిపోయి ఫిలిషీత్యుల దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్, జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును 

చాటించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => వారిని లోపరచి, గాతు పటట్ణమును దాని గార్మములును 

ఫిలిషీత్యుల వశమున నుండకుండ వాటిని పటుట్కొనెను. 

యెహెజేక్లు 31:18 => కాబటిట్ ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 

దేనికి సముడవు? నీవు పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ 

ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 32:25 => హతులైన వారిమధయ్ దానికిని దాని సమూహమునకును పడకయొకటి 

ఏరప్డెను, దాని సమాధులు దానిచుటుట్ నునన్వి; వారందరును సునన్తి లేనివారై హతులైరి; వారు 

సజీవులలోకములో భయంకరులు గనుక గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారును అవమానము 

నొందుదురు, హతులైన వారిమధయ్ అది యుంచబడును. 

Page  of 39 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

ఆమోసు 3:9 => అషోడ్దు నగరులలో పర్కటన చేయుడి, ఐగుపుత్ దేశపు నగరులలో పర్కటన చేయుడి; 

ఎటల్నగా--మీరు షోమోర్నునకు ఎదురుగానునన్ పరవ్తములమీదికి కూడివచిచ్ అందులో జరుగుచునన్ 

గొపప్ అలల్రి చూడుడి; అందులో జనులు పడుచునన్ బాధ కనుగొనుడి. 

వచనము 23 

సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు గలవారుగాను ఉండిరి తమ 

మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు 

సింహములకంటె బలముగలవారు. 

1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయి హతులై గిలోబ్వ పరవ్తమందు పడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => హతులైనవారిని దోచుకొనుటకై ఫిలిషీత్యులు మరునాడు 

వచిచ్నపుప్డు వారు సౌలును అతని కుమారులును గిలోబ్వ పరవ్తమందు చచిచ్ పడియుండుట చూచి 

నాయ్యాధిపతులు 5:23 => యెహోవా దూత యిటల్నెను మేరోజును శపించుడి దాని నివాసులమీద 

మహా శాపము నిలుపుడి యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిషు ఠ్లతో కూడి యెహోవా 

సహాయమునకు వారు రాలేదు.  

యోబు 3:3 => నా తలిల్ గరభ్దావ్రములను అది మూయనందుకును నా నేతర్ములకు అది బాధను 

మరుగుచేయనందుకును నేను పుటిట్న దినము లేకపోవును గాక మగపిలల్ పుటెట్నని ఒకడు చెపిప్న రాతిర్ 

లేకపోవును గాక. 

యోబు 3:4 => ఆ దినము అంధకారమగును గాక పైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాక 

వెలుగు దానిమీద పర్కాశింపకుండును గాక 
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యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 3:6 => అంధకారము ఆ రాతిర్ని పటుట్కొనును గాక సంవతస్రపు దినములలో నేనొకదాననని 

అది హరిష్ంపకుండును గాక మాసముల సంఖయ్లో అది చేరకుండును గాక. 

యోబు 3:7 => ఆ రాతిర్ యెవడును జననము కాకపోవును గాక దానిలో ఏ ఉతాస్హధవ్ని 

పుటట్కుండును గాక 

యోబు 3:8 => దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును 

రేపుటకు నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

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

వెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక 

యోబు 3:10 => అది వేకువ కనురెపప్లను చూడకుండును గాక పుటుట్కలోనే నేనేల చావకపోతిని? 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 20:14 => నేను పుటిట్నదినము శపింపబడును గాక; నా తలిల్ ననున్ కనిన దినము 

శుభదినమని అనబడకుండును గాక; 

యిరిమ్యా 20:15 => నీకు మగపిలల్ పుటెట్నని నా తండిర్కి వరత్మానము తెచిచ్ అతనికి అధిక 

సంతోషము పుటిట్ంచినవాడు శాపగర్సుత్డగును గాక; 

యిరిమ్యా 20:16 => నా తలిల్ నాకు సమాధిగానుండి ఆమె ఎలల్పుప్డు గరభ్వతిగానుండునటుల్ అతడు 

గరభ్ములోనే ననున్ చంపలేదు గనుక 

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? 
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1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెషయా 21:5 => వారు భోజనపు బలల్ను సిదధ్ముచేయుదురు తివాసీలు పరతురు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొందురు. అధిపతులారా, లేచి కేడెములకు చమురు రాయుడి; పర్భువు నాతో ఇటల్నెను  

ఆదికాండము 27:28 => ఆకాశపుమంచును భూసారమును విసాత్రమైన ధానయ్మును 

దార్కాష్రసమును దేవుడు నీ కనుగర్హించు గాక  

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:29 => కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ చేరిచ్న తరువాత గెరిజీమను కొండమీద ఆ దీవెన వచనమును, ఏబాలుకొండ మీద ఆ 

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 

1 సమూయేలు 28:4 => ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ షూనేములో దిగగా , సౌలు 

ఇశార్యేలీయులందరిని సమకూరెచ్ను; వారు గిలోబ్వలో దిగిరి. 

2 సమూయేలు 1:6 => గిలోబ్వ పరవ్తమునకు నేను అకసామ్తుత్గా వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన 

యీటెమీద ఆనుకొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 21:12 => కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో 

సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా 

యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎలాయ్దా అను పరాకర్మశాలి యొకడుండెను; 

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:38 => ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుండియు నీవు మముమ్ విడనాడి విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ 

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  
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యెషయా 10:27 => ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. నీ 

మెడమీదనుండి అతని కాడి కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొటట్బడును. 

యెషయా 16:8 => ఏలయనగా హెషోబ్ను పొలములు సిబామ్ దార్కాష్ వలుల్లు వాడిపోయెను దాని 

శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలుల్లను జనముల అధికారులు అణగదొర్కిక్రి. అవి యాజరువరకు వాయ్పించెను 

అరణయ్ములోనికి పార్కెను దాని తీగెలు విశాలముగా వాయ్పించి సముదర్మును దాటెను.  

యెషయా 43:28 => కావున నేను పర్తిషిఠ్తులగు నీ పర్ధానులను అపవితర్పరచితిని యాకోబును 

శపించితిని ఇశార్యేలును దూషణపాలు చేసితిని. 

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

వచనము 24 

ఇశార్యేలీయుల కుమారెత్లారా, సౌలునుగూరిచ్ యేడువ్డి అతడు మీకు ఇంపైన రకత్వరణ్పు వసత్రములు 

ధరింపజేసినవాడు బంగారు నగలు మీకు పెటిట్నవాడు. 

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 
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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 

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 18:4 => మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను 

తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 

యెషయా 34:6 => యెహోవా ఖడగ్ము రకత్మయమగును అది కొర్వువ్చేత కపప్బడును 

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 34:7 => వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడెలును దిగిపోవుచునన్వి 

ఎదోమీయుల భూమి రకత్ముతో నానుచునన్ది వారి మనున్ కొర్వువ్తో బలిసియునన్ది.  

2 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎలాయ్దా అను పరాకర్మశాలి యొకడుండెను; 

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

యిరిమ్యా 50:9 => ఉతత్రదేశమునుండి మహాజనముల సమూహమును నేను రేపుచునాన్ను 

బబులోనునకు విరోధముగా దానిని రపిప్ంచుచునాన్ను ఆ జనులు దానిమీదికి యుదధ్పంకుత్లు 
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తీరుచ్చునాన్రు వారి మధయ్నుండియే ఆమె పటట్బడును పర్జఞ్గల బలాఢుయ్లు దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనక 

మరలని రీతిగా వారి బాణములు అమోఘములై తిరిగిరాకుండును.  

వచనము 25 

యుదధ్రంగమునందు బలాఢుయ్లు పడియునాన్రు నీ ఉనన్తసథ్లములలో యోనాతాను హతమాయెను. 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

1 సమూయేలు 20:2 => యోనాతాను ఆ మాట నీవెనన్టికిని అనుకొనవదుద్, నీవు చావవు; నాకు 

తెలియజేయకుండ నా తండిర్ చినన్కారయ్మే గాని పెదద్కారయ్మేగాని చేయడు; నా తండిర్ ఇదెందుకు నాకు 

మరుగుచేయుననగా 

1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

1 సమూయేలు 31:2 => సౌలును అతని కుమారులను తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు, 

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 
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2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

యోబు 9:26 => రెలుల్పడవలు దాటిపోవునటుల్ అవి జరిగిపోవును ఎరమీదికి విసురున దిగు 

పకిష్రాజువలె అవి తవ్రపడిపోవును. 

యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

సుడిగాలివలె నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె వేగము గలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు 

సొమమ్యితివిు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:19 => మముమ్ను తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పకిష్రాజులకనన్ 

వడిగలవారు పరవ్తములమీద వారు మముమ్ను తరుముదురు అరణయ్మందు మాకొరకు 

పొంచియుందురు.  

2 సమూయేలు 23:20 => మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక 

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 

మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున 

బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక సింహమును చంపివేసెను.  

నాయ్యాధిపతులు 14:18 => ఏడవ దినమున సూరుయ్డు అసత్మింపక మునుపు ఆ ఊరివారు 

తేనెకంటె తీపియైనదేది? సింహముకంటె బలమైనదేది? అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో 

దునన్కపోయినయెడల నా విపుప్డు కథను విపప్లేకయుందురని వారితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 30:30 => అవేవనగా ఎలల్మృగములలో పరాకర్మముగలదై ఎవనికైన భయపడి వెనుకకు 

తిరుగని సింహము 
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2 సమూయేలు 1:19 => ఇశార్యేలూ, నీకు భూషణమగువారు నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి 

అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 17:10 => నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు 

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరాకర్మవంతుడునైన 

యొకనికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును వికర్మకిర్యలవలన గొపప్వాడాయెను. 

ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమారుల నిదద్రిని చంపెను; మరియు ఇతడు బయలుదేరి 

హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపివేసెను. 

కీరత్నలు 147:10 => గుఱఱ్ముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నరుల కాలి సతుత్వయందు 

ఆయన ఆనందించడు. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  

యోవేలు 2:7 => బలాఢుయ్లు పరుగెతుత్నటుల్ అవి పరుగెతుత్చునన్వి శూరులు పార్కారములను 

ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి  

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

పర్కటన 4:7 => మొదటి జీవి సింహము వంటిది; రెండవ జీవి దూడ వంటిది;మూడవ జీవి 

మనుషుయ్ని ముఖమువంటి ముఖము గలది; నాలుగవ జీవి యెగురుచునన్ పకిష్రాజు వంటిది. 

వచనము 26 
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నా సహోదరుడా, యోనాతానా నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి నీ నిమితత్ము నేను బహు 

శోకము నొందుచునాన్ను నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది సతరీలు చూపు పేర్మకంటెను అది 

అధికమైనది. 

నాయ్యాధిపతులు 5:30 => వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుచునాన్రు గదా? 

యోధులందరు తలాయొక సతరీని తీసికొందురు ఇదద్రేసి సతరీలు వారికి దొరుకుదురు సీసెరాకు 

రంగువేయబడిన వసత్రమొకటి దోపుడు సొముమ్గా దొరకును రంగువేయబడిన విచితర్ వసత్రమొకటి 

దోపుడుగా దొరకును రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచితర్మైన వసత్రము దోచుకొనినవారి మెడలకు 

తగిన వసత్రమొకటి దొరకును.  

కీరత్నలు 68:12 => సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొనును. 

సామెతలు 31:21 => తన యింటివారికి చలి తగులునని భయపడదు ఆమె యింటివారందరు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించినవారు. 

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 3:25 => ఖడగ్ముచేత మనుషుయ్లు కూలుదురు యుదధ్మున నీ బలాఢుయ్లు పడుదురు 

యెషయా 3:26 => పటట్ణపు గుమమ్ములు బాధపడి దుఃఖించును ఆమె ఏమియు లేనిదై నేల 

కూరుచ్ండును. 

యిరిమ్యా 2:32 => కనయ్క తన ఆభరణములను మరచునా? పెండిల్కుమారి తన ఒడా డ్ణమును 

మరచునా? నా పర్జలు లెకక్లేననిన్ దినములు ననున్ మరచియునాన్రు. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 4:5 => సుకుమార భోజనము చేయువారు దికుక్లేక వీధులలో పడియునాన్రు 

రకత్వరణ్ వసత్రములు తొడిగి పెంచబడినవారు పెంట కుపప్లను కౌగిలించుకొనెదరు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

వచనము 27 

అయయ్యోయ్ బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి యుదధ్సనన్దుధ్లు నశించిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 1:19 => ఇశార్యేలూ, నీకు భూషణమగువారు నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి 

అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 1:27 => అయయ్యోయ్ బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి యుదధ్సనన్దుధ్లు నశించిపోయిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:16 => మా తలమీదనుండి కిరీటము పడిపోయెను మేము పాపము 

చేసియునాన్ము, మాకు శర్మ. 

నాయ్యాధిపతులు 5:18 => జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన 

జనము నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.  

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. 

యెహెజేక్లు 26:17 => వారు నినున్గూరిచ్ అంగలారుప్ వచనమెతిత్ ఈలాగున అందురు సముదర్ 

నివాసమైనదానా, ఖాయ్తినొందిన పట ణ్ణమా, నీవెటుల్ నాశనమైతివి? సముదర్ పర్యాణము 
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చేయుటవలన దానికిని దాని నివాసులకును బలము కలిగెను, సముదర్వాసులందరిని భీతిలల్చేసినది 

ఇదే. 
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వచనము 1 

ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని దావీదు యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు 

మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

1 సమూయేలు 18:2 => ఆ దినమున అతని తండిర్ ఇంటికి తిరిగి అతని వెళల్నియయ్క సౌలు అతనిని 

చేరుచ్కొనెను. 

1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

1 సమూయేలు 18:4 => మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను 

తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 19:2 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను దావీదుయందు బహు 

ఇషట్ముగలవాడైయుండి దావీదుతొ ఇటల్నెను నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ చంపవలెననన్ 

పర్యతన్ముమీద నునాన్డు. కాబటిట్ నీవు ఉదయమున జాగర్తత్పడి రహసయ్మైన సథ్లమందు 

దాగియుండుము. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళిల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

1 సమూయేలు 14:1 => ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు చెపప్క 

తన ఆయుధములను మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని 

హతముచేయ పోదము రమమ్నెను. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

వచనము 2 
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కాబటిట్ యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయము, కరెమ్లీయుడగు నాబాలునకు భారయ్యైన అబీగయీలు 

అను తన యిదద్రు భారయ్లను వెంటబెటుట్కొని దావీదు అకక్డికి పోయెను. 

2 సమూయేలు 1:19 => ఇశార్యేలూ, నీకు భూషణమగువారు నీ ఉనన్త సథ్లములమీద హతులైరి 

అహహా బలాఢుయ్లు పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 1:25 => యుదధ్రంగమునందు బలాఢుయ్లు పడియునాన్రు నీ ఉనన్తసథ్లములలో 

యోనాతాను హతమాయెను. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

2 రాజులు 13:14 => అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్, 

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను. 

కీరత్నలు 46:9 => ఆయనే భూదిగంతములవరకు యుదధ్ములు మానుప్వాడు. విలుల్ విరుచువాడును 

బలెల్మును తెగనరుకువాడును ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే.  

యెహెజేక్లు 39:9 => ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో నివసించువారు బయలుదేరి, కవచములను 

డాళల్ను కేడెములను విండల్ను బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని పొయియ్లో కాలుచ్దురు, 

వాటివలన ఏడు సంవతస్రములు అగిన్ మండును. 

యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

వచనము 3 
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మరియు దావీదు తనయొదద్ నునన్వారినందరిని వారి వారి యింటివారిని తోడుకొని వచెచ్ను; వీరు 

హెబోర్ను గార్మములలో కాపురముండిరి. 

2 సమూయేలు 5:19 => దావీదునేను ఫిలిషీత్యుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని 

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 1:1 => యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు కనానీయులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా 

తెలియజేయునటుల్ పార్రథ్న చేయగా 

1 సమూయేలు 23:2 => అంతట దావీదు నేను వెళిల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:4 => దావీదు మరల యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను నీవు లేచి కెయీలాకు 

వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీచేతికి అపప్గించుదునని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 23:9 => సౌలు తనకు కీడే యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి యాజకుడైన 

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 
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1 సమూయేలు 23:10 => అపుప్డు దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, సౌలు కెయీలాకు 

వచిచ్ ననున్బటిట్ పటట్ణమును పాడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నీ దాసుడనైన నాకు రూఢిగా 

తెలియబడియునన్ది. 

1 సమూయేలు 23:11 => కెయీలా జనులు ననున్ అతని చేతికి అపప్గించుదురా? నీ దాసుడనైన 

నాకు వినబడినటుల్ సౌలు దిగివచుచ్నా? ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నీ దాసుడనైన 

నాకు దానిని తెలియజేయుమని పార్రిథ్ంపగా అతడు దిగివచుచ్నని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:12 => కెయీలా జనులు ననున్ నా జనులను సౌలు చేతికి అపప్గించుదురా అని 

దావీదు మరల మనవి చేయగా యెహోవా వారు నినున్ అపప్గించుదురని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:7 => పిమమ్ట దావీదు ఏఫోదు తెమమ్ని యాజకుడగు అహీమెలెకు కుమారుడైన 

అబాయ్తారుతో చెపప్గా అబాయ్తారు ఏఫోదును దావీదు నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 25:4 => యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు తెలియజేయుము నీ తోర్వలను నాకు 

తేటపరచుము. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

Page  of 57 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:22 => వారు దకిష్ణదికుక్న పర్యాణముచేసి హెబోర్నుకు వచిచ్రి. అకక్డ 

అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తలమ్యి అనువారుండిరి. ఆ హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె 

ఏడేండుల్ ముందుగా కటట్బడెను. 

యెహోషువ 14:14 => కాబటిట్ హెబోర్ను యెఫునెన్ అను కెనెజీయుని కుమారుడైన కాలేబునకు 

నేటివరకు సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది. 

యెహోషువ 14:15 => పూరవ్ము హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనాకీయులలో గొపప్వాడు 

అపుప్డు దేశము యుదధ్ము లేకుండ నెమమ్దిగా ఉండెను. 

1 సమూయేలు 30:31 => హెబోర్నులోను దావీదును అతని జనులును సంచరించిన 

సథ్లములనిన్టిలోను ఉనన్ పెదద్లకు దావీదు పంపించెను. 

1 రాజులు 2:11 => దావీదు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు, 

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

యెహోషువ 9:14 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత 

పుచుచ్కొనగా 

యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:10 => ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను పోయినయెడల నీవు వారిని నాచేతికి 

అపప్గించుదువా? అని దావీదు దేవునియొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా పొముమ్, నేను వారిని నీచేతికి 

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => మరియు యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో నేడు 

యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా 

వచనము 4 

అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

1 సమూయేలు 25:42 => తవ్రగా లేచి గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్ అయిదుగురు 

పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. 

1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 30:5 => యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయము, కరెమ్లీయుడైన నాబాలు 

భారయ్యయిన అబీగయీలు అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:22 => దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ 

పర్తిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 
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వచనము 5 

సౌలును పాతిపెటిట్నవారు యాబేషిగ్లాదువారని దావీదు తెలిసికొని యాబేషిగ్లాదువారియొదద్కు 

దూతలను పంపి మీరు ఉపకారము చూపి మీ యేలినవాడైన సౌలును పాతిపెటిట్తిరి గనుక యెహోవా 

చేత మీరు ఆశీరవ్చనము నొందుదురు గాక. 

1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

1 సమూయేలు 27:2 => లేచి తనయొదద్నునన్ ఆరువందలమందితో కూడ పర్యాణమై మాయోకు 

కుమారుడును గాతు రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 27:3 => దావీదు గాతులో ఆకీషునొదద్ చేరగా అతడును అతని వారందరును తమ 

తమ కుటుంబముల సమేతముగా కాపురముండిరి. యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయము, నాబాలు 

భారయ్యైయుండిన కరెమ్లీయురాలగు అబీగయీలు అను అతని యిదద్రు భారయ్లు దావీదుతోకూడ 

ఉండిరి.  

1 సమూయేలు 30:1 => దావీదును అతని జనులును మూడవ దినమందు సికల్గునకు వచిచ్రి; 

అంతలో అమాలేకీయులు దండెతిత్ దకిష్ణ దేశముమీదను సికల్గుమీదను పడి, కొటిట్ దానిని తగులబెటిట్, 

1 సమూయేలు 30:9 => కాబటిట్ దావీదు అతని యొదద్నునన్ ఆరువందల మందియును బయలుదేరి 

బెసోరు వాగుగటుట్కు రాగా వారిలో రెండువందల మంది వెనుక దిగవిడువబడిరి. 

1 సమూయేలు 30:10 => దావీదును నాలుగువందల మందియును ఇంక తరుముచు పోయిరి గాని 

ఆ రెండువందల మంది అలసటపడి బెసోరు వాగు దాటలేక ఆగిరి. ఆ నాలుగు వందలమంది 

పోవుచుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి యింకను 

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:2 => వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ 

రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును సమరుథ్లైనవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => వారెవరనగా గిబియావాడైన షెమాయా కుమారులైన అహీయెజెరు, 

ఇతడు అధిపతి; ఇతని తరువాతివాడగు యోవాషు, అజామ్వెతు కుమారులైన యెజీయేలు, పెలెటు, 

బెరాకా, అనెతోతీయుడైన యెహూ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:4 => ముపప్దిమందిలో పరాకర్మశాలియు ముపప్ది మందికి పెదద్యునైన 

ఇషమ్యా అను గిబియోనీయుడు, యిరీమ్యా, యహజీయేలు, యోహానాను, గెదేరాతీయుడైన 

యోజాబాదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:5 => ఎలూజై, యెరీమోతు, బెయలాయ్, షెమరాయ్, హరీపీయుడైన 

షెఫటయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:6 => కోరహీయులగు ఎలాక్నా, యెషీష్యా, అజరేలు, యోహెజెరు, 

యాషాబాము, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => గెదోరు ఊరివాడైన యెరోహాము కుమారులగు యోహేలా, జెబదాయ్ 

అనువారును. 

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. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 
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వచనము 6 

యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ 

మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

2 సమూయేలు 19:11 => రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

2 సమూయేలు 2:7 => మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు 

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

2 సమూయేలు 5:17 => జనులు ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరని 

ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ 

వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును హెబోర్నులోనునన్ రాజు నొదద్కు 

రాగా దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు 

సమూయేలుదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 31:11 => అయితే ఫిలిషీత్యులు సౌలుకు చేసినదాని గురించిన వారత్ యాబేషిగ్లాదు 

వారు విని 

1 సమూయేలు 31:12 => బలశాలులందరు లేచి రాతిర్యంత నడిచి సౌలు మొండెమును అతని 

కుమారుల కళేబరములను బేతాష్ను పటట్ణపు గోడమీదనుండి దించి యాబేషునకు తిరిగి వచిచ్ వాటిని 

దహనముచేసి 

1 సమూయేలు 31:13 => వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 
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1 సమూయేలు 31:13 => వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 21:11 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్ చేసినది దావీదునకు 

వినబడెను. 

1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:11 => ఫిలిషీత్యులు సౌలునకు చేసినదంతయు యాబేషిగ్లాదువారు 

వినినపుప్డు పరాకర్మశాలులైన వారందరును లేచిపోయి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 
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కీరత్నలు 141:6 => వారి నాయ్యాధిపతులు కొండ పేటుమీదనుండి పడదోర్యబడుదురు. కావున 

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

వచనము 7 

మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము 

చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

రూతు 1:8 => నయోమి తన యిదద్రు కోడండర్ను చూచి మీరు మీ తలుల్ల యిండల్కు తిరిగివెళుల్డి; 

చనిపోయిన వారియెడలను నాయెడలను మీరు దయచూపినటుల్ యెహోవా మీయెడల దయచూపును 

గాక; 

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 3:10 => అతడు నా కుమారీ, యెహోవాచేత నీవు దీవెన నొందినదానవు; కొదిద్వారినే గాని 

గొపప్వారినే గాని యౌవనసుథ్లను నీవు వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి సత పర్వరత్న కంటె 

వెనుకటి సత పర్వరత్న మరి ఎకుక్వైనది. 

1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 24:19 => ఒకనికి తన శతుర్వు దొరికినయెడల మేలుచేసి పంపివేయునా? ఈ 

దినమున నీవు నాకు చేసినదానినిబటిట్ యెహోవా పర్తిగా నీకు మేలుచేయును గాక. 
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1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

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

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, 

నాయ్యాధిపతులు 21:8 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో యెహోవా పక్షమున 

మిసాప్కు రానిది ఏదని విచారింపగా 

1 సమూయేలు 31:13 => వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 21:12 => కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో 

సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా 

యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 

కీరత్నలు 141:6 => వారి నాయ్యాధిపతులు కొండ పేటుమీదనుండి పడదోర్యబడుదురు. కావున 

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

వచనము 8 

నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును 

మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 
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2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

నొందుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 10:2 => దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను 

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 
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మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

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?  

నాయ్యాధిపతులు 21:8 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో యెహోవా పక్షమున 

మిసాప్కు రానిది ఏదని విచారింపగా 

కీరత్నలు 141:6 => వారి నాయ్యాధిపతులు కొండ పేటుమీదనుండి పడదోర్యబడుదురు. కావున 

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

వచనము 9 

గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను యెజెర్యేలుమీదను ఎఫార్యిమీయులమీదను 

బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు వారిమీదను రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసెను. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 4:9 => ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు 

హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని చెపుప్కొనిరి. 
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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. 

1 సమూయేలు 31:12 => బలశాలులందరు లేచి రాతిర్యంత నడిచి సౌలు మొండెమును అతని 

కుమారుల కళేబరములను బేతాష్ను పటట్ణపు గోడమీదనుండి దించి యాబేషునకు తిరిగి వచిచ్ వాటిని 

దహనముచేసి 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:18 => రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషేష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను 

బలెల్మును ఖడగ్మును ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై 

దండుకు పోతగినవారు నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => వాని కుమారుడైన షెమయాకు కుమారులు పుటిట్రి; వారు 

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

పరవ్తములమీద చెదరిపోవుట చూచితిని; వీరికి యజమానుడు లేడనియు, వీరిలో పర్తివాడు తన తన 

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

నెహెమాయ్ 2:18 => ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహసత్మునుగూరిచ్యు, 

రాజు నాకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు నేను వారితో చెపిప్తిని. అందుకు వారు మనము కటుట్టకు 

పూనుకొందము రండని చెపిప్ యీ మంచికారయ్ము చేయుటకై బలము తెచుచ్కొనిరి. 

వచనము 10 

సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు నలువదేండల్వాడై యేలనారంభించి రెండు సంవతస్రములు 

పరిపాలించెను; అయితే యూదావారు దావీదు పక్షమున నుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:50 => సౌలుయొకక్ భారయ్కు అహీనోయమని పేరు, ఈమె అహిమయసుస్ 

కుమారెత్. అతని సైనాయ్ధిపతి పేరు అబేన్రు, ఇతడు సౌలునకు పిన తండిర్యైన నేరు కుమారుడు. 

1 సమూయేలు 17:55 => సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా పోవుట చూచినపుప్డు తన 

సైనాయ్ధిపతియైన అబేన్రును పిలిచి అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు ఎవని కుమారుడని అడుగగా అబేన్రు 

రాజా, నీ పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. 

1 సమూయేలు 26:14 => జనులును నేరు కుమారుడైన అబేన్రును వినునటుల్ అబేన్రూ, నీవు 

మాటలాడవా? అని కేకవేయగా అబేన్రు కేకలువేసి రాజును నిదర్లేపు నీవెవడవని అడిగెను. 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 
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2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 4:6 => గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు 

పడకటింట మంచము మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 8:33 => నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును 

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:39 => నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును 

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

2 సమూయేలు 17:26 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలీయులును గిలాదు దేశములో దిగియుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

1 సమూయేలు 26:5 => తరువాత దావీదు లేచి సౌలు దండు దిగిన సథ్లము దగగ్రకు వచిచ్, సౌలును 

సౌలునకు సైనాయ్ధిపతియగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రును పరుండియుండగా వారునన్ సథ్లము 

కనుగొనెను. సౌలు దండు కొర్తత్ళములో పండుకొనగా దండువారు అతనిచుటుట్ నుండిరి. 

2 సమూయేలు 3:6 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 3:38 => పిమమ్ట రాజు తన సేవకులను పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నేటిదినమున పడిపోయినవాడు ఇశార్యేలువారిలో పర్ధానుడనియు పెదద్లలో ఒకడనియు మీకు 

తెలిసేయునన్ది. 

2 సమూయేలు 1 7 : 2 4 = > దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబాష్లోమును 

ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి వచిచ్రి. 

1 రాజులు 4:14 => ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను. 

2 రాజులు 10:3 => కాబటిట్ యీ తాకీదు మీకు ముటిట్నవెంటనే మీ యజమానుని కుమారులలో 

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:29 => సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; 

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

కీరత్నలు 108:8 => గిలాదు నాది మనషేష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము.  

వచనము 11 

దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:2 => వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతో 
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సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:4 => ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము 

మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 

సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

సంఖాయ్కాండము 32:7 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ 

మీరేల వారి హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

సంఖాయ్కాండము 32:8 => ఆ దేశమును చూచుటకు కాదేషు బరేన్యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను 

పంపినపుప్డు వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 

సంఖాయ్కాండము 32:9 => వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళిల్ ఆ దేశమును చూచి ఇశార్యేలీయుల 

హృదయమును అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:10 => ఆ దినమున యెహోవా కోపము రగులుకొని 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 

సంఖాయ్కాండము 32:12 => మరి ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరింపలేదు గనుక నేను 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి 

ఎవరును చూడనే చూడరని పర్మాణము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:13 => అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది 

ఏండుల్ ఆయన వారిని తిరుగులాడచేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళిల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:16 => అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు 

దొడల్ను మా పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 32:17 => ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సథ్లములకు చేరుచ్వరకు మేము 

వారిముందర యుదధ్మునకు సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ దేశనివాసుల భయముచేత 

పార్కారముగల పురములలో నివసింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:18 => ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన సావ్సథ్య్మును పొందువరకు 

మా యిండల్కు తిరిగిరాము. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:20 => అపుప్డు మోషే వారితో మీరు మీ మాటమీద నిలిచి యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడి యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను వెళల్గొటుట్వరకు 

సంఖాయ్కాండము 32:21 => యెహోవా సనిన్ధిని మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై యొరాద్ను అవతలికి 

వెళిల్నయెడల 

సంఖాయ్కాండము 32:22 => ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు 

తిరిగివచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరో ద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము 

యెహోవా సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 32:24 => మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను 

కటుట్కొని మీ నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:25 => అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:26 => మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ 

గిలాదు పురములలో ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:28 => కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన ఎలియాజరుకును, నూను 

కుమారుడైన యెహోషువకును, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులకును 

ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 32:29 => గాదీయులును రూబేనీయులును అందరు యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదద్పడి మీతోకూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళిల్నయెడల ఆ దేశము మీచేత జయింపబడిన 

తరువాత మీరు గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:30 => అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు 

కనాను దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:31 => గాదీయులును రూబేనీయులును యెహోవా నీ దాసులమైన మాతో 

చెపిప్నటే ల్ చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:32 => మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నదిదాటి కనాను 

దేశములోనికి వెళె ల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:33 => అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును 

యోసేపు కుమారుడైన మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:34 => గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 
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సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

సంఖాయ్కాండము 32:38 => షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు 

పేరులు పెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషేష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళిల్ వారి 

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:42 => నోబహు వెళిల్ కెనాతును దాని గార్మములను పటుట్కొని దానికి నోబహు 

అని తన పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 13:8 => రూబేనీయులు గాదీయులు తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల మోషే 

వారికిచిచ్న సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 

యెహోషువ 13:9 => అది ఏదనగా అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ 

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ 

వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 

యెహోషువ 13:10 => అమోరీయుల రాజునైన సీహోనుయొకక్ సమసత్ పురములును 

యెహోషువ 13:11 => గిలాదును, గెషూరీయుల యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు దేశము, 

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 

కీరత్నలు 108:8 => గిలాదు నాది మనషేష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము.  

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

యెహోషువ 19:18 => వారి సరిహదుద్ యెజెర్యేలు కెసులోల్తు షూనేము హపరాయిము షీయోను 

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను  

ఆదికాండము 25:3 => యొకాష్ను షేబను దెదానును కనెను. అషూష్రీయులు లెతూషీయులు 

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

2 సమూయేలు 3:6 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 

2 సమూయేలు 3:21 => అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు 

నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము 

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 

1 రాజులు 18:45 => అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన 

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

2 రాజులు 10:3 => కాబటిట్ యీ తాకీదు మీకు ముటిట్నవెంటనే మీ యజమానుని కుమారులలో 

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:29 => సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; 

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 
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కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

వచనము 12 

అంతలో నేరు కుమారుడగు అబేన్రును సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సేవకులును 

మహనయీములోనుండి బయలుదేరి గిబియోనునకు రాగా 

2 సమూయేలు 3:14 => మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను పంపి 

ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని 

చెపుప్డనగా 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

వచనము 13 

సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి వారి నెదిరించుటకై గిబియోను 

కొలనునకు వచిచ్రి. వీరు కొలనునకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనునకు ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 

2 సమూయేలు 5:4 => దావీదు ముపప్ది యేండల్వాడై యేలనారంభించి నలువది సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 
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1 రాజులు 2:11 => దావీదు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు, 

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు 

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => అతడు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది 

సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు 

సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

సంఖాయ్కాండము 13:22 => వారు దకిష్ణదికుక్న పర్యాణముచేసి హెబోర్నుకు వచిచ్రి. అకక్డ 

అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తలమ్యి అనువారుండిరి. ఆ హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె 

ఏడేండుల్ ముందుగా కటట్బడెను. 

యెహోషువ 10:3 => హెబోర్ను రాజైన హోహాము నొదద్కును, యరూమ్తు రాజైన పిరాము నొదద్కును, 

2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => జొరాయ్, అయాయ్లోను, హెబోర్ను అను యూదా బెనాయ్మీను 

పర్దేశములందుండు పార్కార పురములను కటిట్ంచి 

వచనము 14 

అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని యోవాబుతో అనగా 

యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 9:3 => యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసినదానిని గిబియోను నివాసులు 

వినినపుప్డు 

యెహోషువ 10:2 => ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది 

హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు 

గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 

యెహోషువ 10:12 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన 

దినమున, ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

గిబియోనులో నిలువుము. చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ 
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శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

2 సమూయేలు 2:29 => అబేన్రును అతనివారును ఆ రాతిర్ అంత మైదానము గుండ పర్యాణము 

చేసి యొరాద్నునది దాటి బితోర్ను మారగ్మున మహనయీమునకు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 10:3 => కాబటిట్ యీ తాకీదు మీకు ముటిట్నవెంటనే మీ యజమానుని కుమారులలో 

ఉతత్ముడును తగినవాడునైన యొకని కోరుకొని, తన తండిర్ సింహాసనముమీద అతనిని ఆసీనునిగా 

చేసి, మీ యజమానుని కుటుంబికుల పక్షమున యుదధ్మాడుడి. 

వచనము 15 

లెకక్కు సరిగా సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు సంబంధులైన పనిన్దద్రు మంది బెనాయ్మీనీయులును 

దావీదు సేవకులలో పనిన్దద్రు మందియును లేచి మధయ్ నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 2:28 => యోవాబు అబాష్లోము పక్షము అవలంబింపకపోయినను అదోనీయా పక్షము 

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 
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1 రాజులు 2:29 => యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ 

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

1 రాజులు 2:30 => బెనాయా యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ రాజు నినున్ బయటికి రమమ్ని 

సెలవిచెచ్నని యోవాబుతో చెపెప్ను. అతడు అదికాదు, నేనికక్డనే చచెచ్దననగా, బెనాయా తిరిగి 

రాజునొదద్కు వచిచ్ యోవాబు తనతో చెపిప్న మాట రాజునకు తెలియజేసెను. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 
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యిరిమ్యా 41:12 => పురుషులనందరిని పిలుచుకొని, నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలుతో 

యుదధ్ము చేయబోయి, గిబియోనులోనునన్ మహా జలముల దగగ్ర అతని కలిసికొనిరి. 

2 సమూయేలు 20:8 => వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని 

కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల 

కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర వదులై కతిత్ నేలపడెను. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

వచనము 16 

ఒకొక్కక్డు తన దగగ్రనునన్ వాని తల పటుట్కొని వాని పర్కక్ను కతిత్ పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. 

అందువలన హెలక్తహ్నూస్రీమని1 ఆ సథ్లమునకు పేరు పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 

2 సమూయేలు 2:17 => తరువాత ఆ దినమున ఘోర యుదధ్ము జరుగగా అబేన్రును 

ఇశార్యేలువారును దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 2:27 => అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని 

పిలువక యుండినయెడల జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి 

యుందురని చెపిప్ 

సామెతలు 10:23 => చెడుపనులు చేయుట బుదిధ్హీనునికి ఆటగా నునన్ది వివేకికి జాఞ్నపరిశర్మ 

చేయుట అటిట్దే. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరో ద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  
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సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

సామెతలు 26:18 => తెగులు అముమ్లు కొరవులు విసరు వెఱి ఱ్వాడు  

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:29 => ఈ జనము నాచేతిలో ఉండినయెడల ఆహా నేను అబీమెలెకును 

తొలగింతును గదా అనెను. తరువాత అతడు అబీమెలెకుతో నీ సేనను ఎకుక్వ చేసి బయలుదేరి 

రమమ్నెను. 

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 

2 రాజులు 14:8 => అంతట అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడైన యెహోయాషు నొదద్కు దూతలను పంపి మనము ఒకరినొకరము దరిశ్ంచునటుల్ ననున్ 

కలియరమమ్ని వరత్మానము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => అపుప్డు యూదారాజైన అమజాయ్ ఆలోచన చేసికొని రముమ్ 

మనము ఒకరి ముఖమును ఒకరము చూచుకొందమని యెహూకు పుటిట్న యెహోయాహాజు 

కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన యెహోయాషునొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

వచనము 17 

తరువాత ఆ దినమున ఘోర యుదధ్ము జరుగగా అబేన్రును ఇశార్యేలువారును దావీదు సేవకుల 

యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 18 

సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. 

అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

యెహోషువ 19:25 => వారి సరిహదుద్ హెలక్ తుహలి బెతెను అకాష్పు 

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

1 రాజులు 20:20 => పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. 

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

వచనము 19 

అతడు కుడితటట్యినను ఎడమతటట్యినను తిరుగక అబేన్రును తరుముచుండగా 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

వచనము 20 
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అబేన్రు వెనుకకు తిరిగి నీవు అశాహేలువా అని అతనిని నడుగగా అతడు నేను అశాహేలునే యనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:26 => మరియు సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు లెవరనగా 

యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు; బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

కీరత్నలు 147:10 => గుఱఱ్ముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నరుల కాలి సతుత్వయందు 

ఆయన ఆనందించడు. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 
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ఆమోసు 2:14 => అపుప్డు అతివేగి యగువాడు తపిప్ంచుకొనజాలకపోవును, పరాకర్మశాలి తన 

బ ల ము ను బ టిట్  ధై రయ్ ము తె చుచ్ కొ న జా ల క పో వు ను , బ లా ఢుయ్ డు త న పార్ ణ ము 

రకిష్ంచుకొనజాలకుండును. 

కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 

పరమగీతము 2:17 => చలల్నిగాలి వీచువరకు నీడలు లేకపోవువరకు ఇఱి ఱ్వలెను లేడిపిలల్వలెను 

కొండబాటలమీద తవ్రపడి రముమ్. 

పరమగీతము 8:14 => నా పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱి ఱ్వలె ఉండుము గంధవరగ్వృక్ష 

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:22 => జింకను దుపిప్ని తినునటుల్ నీ పురములలో పవితార్పవితుర్లు 

దాని తినవచుచ్ను. వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె భూమిమీద దాని 

పారబోయవలెను. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

2 సమూయేలు 2:13 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి 

వారి నెదిరించుటకై గిబియోను కొలనునకు వచిచ్రి. వీరు కొలనునకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనునకు 

ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 

2 సమూయేలు 14:1 => రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 
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పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 22:34 => ఆయన నా కాళుల్ జింకకాళల్వలె చేయును ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపును. 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

2 సమూయేలు 23:24 => ఆ ముపప్దిమంది యెవరనగా, యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు, 

బేతెల్హేమీయుడగు దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => ఎవడు మొదట యెబూసీయులను హతముచేయునో వాడు 

ముఖుయ్డును సైనాయ్ధిపతియునగునని దావీదు సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు 

అందరికంటె ముందుగా ఎకిక్ ఆ యాధిపతయ్మును పొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు 

ఒక యుదధ్మందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ 

ముగుగ్రిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => నాలుగవ నెలను యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు నాలుగవ 

అధిపతిగా ఉండెను; అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

యోవేలు 2:7 => బలాఢుయ్లు పరుగెతుత్నటుల్ అవి పరుగెతుత్చునన్వి శూరులు పార్కారములను 

ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి  

వచనము 21 
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నీవు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరిగి యౌవనసుథ్లలో ఒకని కలిసికొని వాని ఆయుధములను 

పటుట్కొముమ్ అని అబేన్రు అతనితో చెపిప్నను, అశాహేలు ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను తిరుగక 

అతని తరుమగా 

2 సమూయేలు 2:21 => నీవు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరిగి యౌవనసుథ్లలో ఒకని కలిసికొని వాని 

ఆయుధములను పటుట్కొముమ్ అని అబేన్రు అతనితో చెపిప్నను, అశాహేలు ఈ తటట్యినను ఆ 

తటట్యినను తిరుగక అతని తరుమగా 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 23:6 => కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని 

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక 

2 రాజులు 22:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక 

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

యోవేలు 2:7 => బలాఢుయ్లు పరుగెతుత్నటుల్ అవి పరుగెతుత్చునన్వి శూరులు పార్కారములను 

ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి  

వచనము 22 
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అబేన్రు ననున్ తరుముట మాని తొలగిపొముమ్, నేను నినున్ నేలకు కొటిట్ చంపినయెడల నీ 

సహోదరుడగు యోవాబు ముందు నేనెటుల్ తలనెతుత్కొనగలననెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో పొడిచినందున యీటె అతని 

వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి చచిచ్న సథ్లమునకు 

వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

నాయ్యాధిపతులు 14:19 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు అషెక్లోనుకు పోయి 

వారిలో ముపప్దిమందిని చంపి వారి సొముమ్ను దోచుకొని తన విపుప్డు కథ భావమును చెపిప్నవారికి 

బటట్లనిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:19 => అతడు కుడితటట్యినను ఎడమతటట్యినను తిరుగక అబేన్రును 

తరుముచుండగా 

వచనము 24 

యోవాబును అబీషైయును అబేన్రును తరుముచు గిబియోనను అరణయ్మారగ్ములోని గీహ యెదుటి 

అమామ్యను కొండకు వచిచ్రి; అంతలో సూరుయ్డు అసత్మించెను. 

2 రాజులు 14:10 => నీవు ఎదోమీయులను హతము చేసినందున నీ హృదయమందు నీవు 

అతిశయపడుచునాన్వు సరే; యిపుప్డు నీ నగరునందు నీవుండి నీకునన్ ఘనతనుబటిట్ నీవు 

అతిశయపడుము. నీవు మాతర్ము గాక నీతొకూడ యూదావారును కూలునటుల్గా నీవెందుకు 

అపాయములో దిగుదువని చెపిప్నను 

2 రాజులు 14:11 => అమజాయ్ విననొలల్నందున ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు బయలుదేరి, 

యూదా సంబంధమైన బేతెష్మెషు పటట్ణముదగగ్ర తానును యూదా రాజైన అమజాయ్యు కలిసికొనగా 
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2 రాజులు 14:12 => యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది 

అందరును తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

పర్సంగి 6:10 => ముందుండినది బహుకాలము కిర్ందనే తెలియబడెను; ఆ యా మనుషుయ్లు 

ఎటిట్వారగుదురో అది నిరణ్యమాయెను; తమకంటె బలవంతుడైన వానితో వారు వాయ్జెయ్మాడజాలరు. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 

కీరత్నలు 143:3 => శతుర్వులు ననున్ తరుముచునాన్రు వారు నా పార్ణమును నేల పడగొటుట్చునాన్రు 

చిరకాలముకిర్ందట చనిపోయిన వారితోపాటు గాఢాంధకారములో ననున్ నివసింపజేయుచునాన్రు. 

వచనము 25 

బెనాయ్మీనీయులు అబేన్రుతో గుంపుగా కూడుకొని, ఒక కొండమీద నిలువగా  

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 4:6 => గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు 

పడకటింట మంచము మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

2 సమూయేలు 5:6 => యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా రాజును అతని 

పక్షమువారును యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.  
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2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

2 సమూయేలు 20:13 => శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళిల్రి. 

వచనము 26 

అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే హేతువగునని నీవెరుగుదువు 

గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ ఇయయ్క యుందువని 

యోవాబుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 8:1 => దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి 

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

వచనము 27 

అందుకు యోవాబు దేవుని జీవముతోడు జగడమునకు నీవు వారిని పిలువక యుండినయెడల 

జనులందరు తమ సహోదరులను తరుమక ఉదయముననే తిరిగిపోయి యుందురని చెపిప్ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 28 

బాకా ఊదగా జనులందరు నిలిచి, ఇశార్యేలువారిని తరుముటయు వారితో యుదధ్ము చేయుటయు 

మానిరి. 
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2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

2 సమూయేలు 11:25 => అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ 

నీవు చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; 

పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును 

ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

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 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 46:10 => ఇది పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవాకు పగతీరుచ్ దినము. 

ఆయన తన శతుర్వులకు పర్తిదండన చేయును ఖడగ్ము కడుపార తినును, అది తనివితీర రకత్ము 

తార్గును. ఉతత్ర దేశములో యూఫర్టీసు నదియొదద్ పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

బలి జరిగింపబోవుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 46:14 => ఐగుపుత్లో తెలియజేయుడి మిగోద్లులో పర్కటింపుడి నొపులోను 

తహపనేసులోను పర్కటన చేయుడి ఏమనగా ఖడగ్ము నీ చుటుట్నునన్ పర్దేశములను 

మింగివేయుచునన్ది మీరు లేచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి.  
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హోషేయ 11:6 => వారు చేయుచునన్ యోచనలనుబటిట్ యుదధ్ము వారి పటట్ణములను 

ఆవరించును; అది వారి పటట్ణపు గడియలు తీసి వారిని మింగివేయును. 

2 సమూయేలు 2:16 => ఒకొక్కక్డు తన దగగ్రనునన్ వాని తల పటుట్కొని వాని పర్కక్ను కతిత్ 

పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. అందువలన హెలక్తహ్నూస్రీమని1 ఆ సథ్లమునకు పేరు 

పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరో ద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

యోబు 18:2 => మాటలలో చికుక్పరచుటకై మీరెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచనచేసి 

ముగించినయెడల మేము మాటలాడెదము. 

యోబు 19:2 => ఎనాన్ళుల్ మీరు ననున్ బాధింతురు? ఎనాన్ళుల్ మాటలచేత ననున్ నలుగగొటుట్దురు? 

కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళిల్పోయిరి 

నాయ్యాధిపతులు 9:38 => జెబులు అతనితో ఆహాహా మనము అతని సేవింపవలసినందుకు 

అబీమెలెకు ఎవడనిన నీమాట యేమాయెను? ఇది నీవు తృణీకరించిన జనము కాదా? పోయి వారితో 

యుదధ్ము చేయుడనగా 

నాయ్యాధిపతులు 21:6 => ఇశార్యేలీయులు తమ సహోదరులైన బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్ 

పశాచ్తాత్పపడి నేడు ఒక గోతర్ము ఇశార్యేలీయులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడియునన్ది; 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

మీరందరును మీ మీ యిండల్కు తిరిగిపోవుడి అని చెపెప్ను. కావున వారు యెహోవా మాటలు విని 

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళిల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

యిరిమ్యా 47:6 => యెహోవా ఖడగ్మా, యెంతవరకు విశర్మింపక యుందువు? నీ వరలోనికి దూరి 

విశర్మించి ఊరకుండుము. 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

వచనము 29 

అబేన్రును అతనివారును ఆ రాతిర్ అంత మైదానము గుండ పర్యాణము చేసి యొరాద్నునది దాటి 

బితోర్ను మారగ్మున మహనయీమునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 
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యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

2 సమూయేలు 2:14 => అబేన్రు లేచి మన యెదుట యౌవనులు మలల్చేషట్లు చేయుదురా అని 

యోవాబుతో అనగా యోవాబువారు చేయవచుచ్ననెను. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరో ద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

యెషయా 47:7 => నేను సరవ్దా దొరసానినై యుందునని నీవనుకొని వీటిని ఆలోచింపకపోతివి 

వాటి ఫలమేమవునో మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకపోతివి.  

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

నాయ్యాధిపతులు 9:38 => జెబులు అతనితో ఆహాహా మనము అతని సేవింపవలసినందుకు 

అబీమెలెకు ఎవడనిన నీమాట యేమాయెను? ఇది నీవు తృణీకరించిన జనము కాదా? పోయి వారితో 

యుదధ్ము చేయుడనగా 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 
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వచనము 30 

యోవాబు అబేన్రును తరుముట మాని తిరిగివచిచ్ జనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూడగా దావీదు 

సేవకులలో అశాహేలు గాక పందొమమ్ండుగురు లేకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 13:3 => యోనాతాను గెబాలోనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండును హతముచేయగా ఆ 

సంగతి ఫిలిషీత్యులకు వినబడెను; మరియు దేశమంతట హెబీర్యులు వినవలెనని సౌలు బాకా 

ఊదించెను. 

2 సమూయేలు 18:16 => అపుప్డు జనులను ఇక హతము చేయక విడువవలసినదని యోవాబు 

బాకా ఊదింపగా ఇశార్యేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

వచనము 31 

అయితే దావీదు సేవకులు బెనాయ్మీనీయులలోను అబేన్రు జనులలోను మూడువందల అరువది 

మందిని హతము చేసిరి. 

పరమగీతము 2:17 => చలల్నిగాలి వీచువరకు నీడలు లేకపోవువరకు ఇఱి ఱ్వలెను లేడిపిలల్వలెను 

కొండబాటలమీద తవ్రపడి రముమ్. 

2 సమూయేలు 2:12 => అంతలో నేరు కుమారుడగు అబేన్రును సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు 

సేవకులును మహనయీములోనుండి బయలుదేరి గిబియోనునకు రాగా 

వచనము 32 
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జనులు అశాహేలును ఎతిత్కొనిపోయి బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్ సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

తరువాత యోవాబును అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి తెలల్వారు సమయమున హెబోర్నునకు 

వచిచ్రి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 1 

సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము యుదధ్ము జరుగగా దావీదు 

అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 

వచనము 2 

హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని జేయ్షఠ్పుతుర్డు 

యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 

1 సమూయేలు 17:58 => సౌలు అతనిని చూచి చినన్వాడా, నీవెవని కుమారుడవని అడుగగా 

దావీదు నేను బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి అను నీ దాసుని కుమారుడనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:13 => యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన 

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:14 => నాలుగవవాడైన నెతనేలును, అయిదవవాడైన రదద్యిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => అతత్రు పనివారిచేత సిదధ్ము చేయబడిన సుగంధ వరగ్ములతోను 

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 
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గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

వచనము 3 

కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు వలన పుటెట్ను. 

మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన పుటెట్ను. 

1 రాజులు 14:30 => వారు బర్దికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:16 => వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును 

యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:32 => వారి దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 
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కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

మతత్యి 10:35 => ఒక మనుషుయ్నికిని వాని తండిర్కిని, కుమారెత్కును ఆమె తలిల్కిని, కోడలికిని ఆమె 

అతత్కును విరోధము పెటట్వచిచ్తిని. 

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

2 సమూయేలు 2:17 => తరువాత ఆ దినమున ఘోర యుదధ్ము జరుగగా అబేన్రును 

ఇశార్యేలువారును దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 
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సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  
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యెహోషువ 17:13 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 

2 సమూయేలు 2:31 => అయితే దావీదు సేవకులు బెనాయ్మీనీయులలోను అబేన్రు జనులలోను 

మూడువందల అరువది మందిని హతము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:9 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు 

ఈ పర్కారము అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:22 => దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ 

పర్తిదినమున అతనికి సహాయము చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

వచనము 4 

నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ అబీటలువలన పుటెట్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షు ఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన 

ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు 

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 13:2 => తామారు కనయ్యైనందున ఆమెకు ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని 

అమోన్ను గర్హించి చింతాకార్ంతుడై తన చెలెల్లైన తామారునుబటిట్ చికిక్పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 

2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 
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2 సమూయేలు 13:6 => అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను నా 

చెలెల్లగు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు 

రెండు అపప్ములు చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 13:7 => దావీదు నీ అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయి అతని కొరకు భోజనము 

సిదధ్ము చేయుమని తామారు ఇంటికి వరత్మానము పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:8 => కాబటిట్ తామారు తన అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:9 => అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండితీసికొని కలిపి అతని యెదుట 

అపప్ములు చేసి వాటిని కాలిచ్ బొరుసు పటుట్కొని అతనికి వడిడ్ంపగా అతడు నాకు వదద్ని చెపిప్ 

ఉనన్వారందరు నాయొదద్ నుండి అవతలకు పొండనెను. 

2 సమూయేలు 13:10 => వారందరు బయటికి పోయిన తరువాత అమోన్ను నీచేతి వంటకము నేను 

భుజించునటుల్ దానిని గదిలోనికి తెమమ్నగా, తామారు తాను చేసిన అపప్ములను తీసికొని గది 

లోపలనునన్ తన అనన్యగు అమోన్ను నొదద్కు వచెచ్ను. 

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; 

2 సమూయేలు 13:14 => అతడు ననున్ నీకియయ్కపోడు అని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక 

ఆమెను బలవంతముచేసి అవమానపరచి ఆమెతో శయనించెను. 

2 సమూయేలు 13:15 => అమోన్ను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమె యెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము 

పుటిట్ అదివరకు ఆమెను పేర్మించినంతకంటె అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి పొమమ్ని 

ఆమెతో చెపప్గా 
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2 సమూయేలు 13:16 => ఆమె ననున్ బయటకు తోసివేయుటవలన నాకు నీవిపుప్డు చేసిన 

కీడుకంటె మరి యెకుక్వకీడు చేయకుమని చెపిప్నను 

2 సమూయేలు 13:17 => అతడు ఆమె మాట వినక తన పనివారిలో ఒకని పిలిచి దీనిని 

నాయొదద్నుండి వెళల్గొటిట్ తలుపు గడియవేయుమని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 13:18 => కనయ్కలైన రాజకుమారెత్లు వివిధ వరణ్ములుగల చీరలు ధరించువారు 

ఆమె యటిట్ చీరయొకటి ధరించియుండెను. పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మరల రాకుండునటుల్ 

తలుపు గడియవేసెను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబాష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబాష్లోము ఇంటనుండెను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 
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2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 
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1 సమూయేలు 30:5 => యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయము, కరెమ్లీయుడైన నాబాలు 

భారయ్యయిన అబీగయీలు అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి 

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. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబాష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

వచనము 5 

ఆరవవాడగు ఇతెర్యాము దావీదునకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన పుటెట్ను. వీరు హెబోర్నులో దావీదునకు 

పుటిట్న కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షు ఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 
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2 సమూయేలు 2:2 => కాబటిట్ యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయము, కరెమ్లీయుడగు నాబాలునకు 

భారయ్యైన అబీగయీలు అను తన యిదద్రు భారయ్లను వెంటబెటుట్కొని దావీదు అకక్డికి పోయెను. 

1 సమూయేలు 25:3 => అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈ సతరీ సుబుదిధ్గలదై 

రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్ చూడగా నాబాలు మోటువాడును దురామ్రుగ్డునై 

యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. 

1 సమూయేలు 25:42 => తవ్రగా లేచి గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్ అయిదుగురు 

పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబాష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబాష్లోము ఇంటనుండెను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబాష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

2 సమూయేలు 14:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో అబాష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును 

లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 14:26 => తన తల వెండుర్కలు భారముగా నునన్ందున ఏటేట అతడు వాటిని 

కతిత్రించుచు వచెచ్ను; కతిత్రించునపుప్డెలల్ వాటి యెతుత్ రాజు తూనికనుబటిట్ రెండువందల 

తులములాయెను. 

2 సమూయేలు 14:27 => అబాష్లోమునకు ముగుగ్రు కుమారులును తామారు అనునొక కుమారెత్యు 

పుటిట్రి; ఆమె బహు సౌందరయ్వతి. 

2 సమూయేలు 14:28 => అబాష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు 

రాజదరశ్నము చేయక యుండగా 

2 సమూయేలు 14:29 => యోవాబును రాజునొదద్కు పంపించుటకై అబాష్లోము అతనిని 

పిలువనంపినపుప్డు యోవాబు రానొలల్క యుండెను. రెండవమారు అతని పిలువనంపినపుప్డు అతడు 

రానొలల్క పోగా 
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2 సమూయేలు 14:30 => అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలముదగగ్ర 

నునన్ది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. 

అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగులబెటట్గా 

2 సమూయేలు 14:31 => యావాబు చూచి లేచి అబాష్లోము ఇంటికి వచిచ్ నీ పనివారు నా చేలు 

తగులబెటిట్రేమని అడుగగా 

2 సమూయేలు 14:32 => అబాష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:33 => అంతట యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు 

అబాష్లోమును పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజసనిన్ధిని సాషాట్ంగ నమసాక్రము 

చేయగా రాజు అబాష్లోమును ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 15:4 => నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు 

వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:5 => మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు 

వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 15:9 => రాజు సుఖముగా పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి హెబోర్నునకు 

పోయెను. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 

రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 
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2 సమూయేలు 15:15 => అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి చేసిరి చితత్గించుము; నీ 

దాసులమైన మేము మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ చేయుటకు సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. 

2 సమూయేలు 15:16 => అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన 

మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 

2 సమూయేలు 15:17 => రాజును అతని యింటివారును బయలుదేరి బెతెమ్రాహ్కుకు వచిచ్ బసచేసిరి. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 

2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 17:6 => అబాష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని 

మాటచొపుప్న మనము చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెపుప్మని అతని 

నడుగగా 

2 సమూయేలు 17:7 => హూషై అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన 

మంచిదికాదు. 
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2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 17:9 => అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ సథ్లమందో దాగియుండును. కాబటిట్ 

నీవారిలో కొందరు యుదాధ్రంభమందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ సంగతినిబటిట్ అబాష్లోము 

పక్షమున నునన్వారు ఓడిపోయిరని చెపుప్కొందురు. 

2 సమూయేలు 17:10 => నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు 

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 17:12 => అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు 

అతనిమీద పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని 

పక్షపువారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనజాలడు. 

2 సమూయేలు 17:13 => అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ 

పటట్ణమునకు తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి 

లాగుదురు. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబాష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు సేవకులకు 

ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 
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పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. 

2 సమూయేలు 18:10 => ఒకడు దానిని చూచి వచిచ్ అబాష్లోము మసత్కివృక్షమున 

వేర్లాడుచుండుట నేను చూచితినని యోవాబుతో చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 18:11 => యోవాబు నీవు చూచి యుంటివే, నేల కూలునటుల్ నీవతని 

కొటట్కపోతివేమి? నీవతని చంపినయెడల పది తులముల వెండియు ఒక నడికటుట్ను 

నీకిచిచ్యుందునని తనకు సమాచారము చెపిప్నవానితో అనెను. 

2 సమూయేలు 18:12 => అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ 

జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ 

తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను రాజు కుమారుని నేను చంపను. 

2 సమూయేలు 18:13 => మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 

రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 18:15 => తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని 

యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 18:16 => అపుప్డు జనులను ఇక హతము చేయక విడువవలసినదని యోవాబు 

బాకా ఊదింపగా ఇశార్యేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 18:17 => జనులు అబాష్లోము యొకక్ కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ 

పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ దానిమీద పేరిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ 

యిండల్కు పోయిరి. 
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2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబాష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబాష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:37 => అయితే అబాష్లోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తలమ్యి అను 

గెషూరు రాజునొదద్ చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు అంగలారుచ్చుండెను.  

2 సమూయేలు 13:38 => అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరో గ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

యెహోషువ 13:13 => అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల 

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

యెహోషువ 12:5 => హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు 

అరద్భాగములోను రాజయ్మేలినవాడు. 

యెహోషువ 13:2 => మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 
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1 సమూయేలు 30:5 => యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయము, కరెమ్లీయుడైన నాబాలు 

భారయ్యయిన అబీగయీలు అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 14:23 => అబాష్లోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

వచనము 6 

సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు 

కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 
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1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

1 రాజులు 1:10 => పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన 

సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:11 => అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన 

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

1 రాజులు 1:13 => నీవు రాజైన దావీదునొదద్కు పోయినా యేలినవాడా, రాజా, అవశయ్ముగా నీ 

కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని నీ 

సేవకురాలనైన నాకు నీవు పర్మాణ పూరవ్కముగా సెలవిచిచ్తివే; అదోనీయా యేలుచుండుట యేమని 

అడుగవలెను. 

1 రాజులు 1:14 => రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు 

వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:15 => కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు వృదుధ్డైనందున 

షూనేమీయురాలైన అబీషగు రాజును కనిపెటుట్చుండెను. 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 
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1 రాజులు 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 2:13 => అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా సొలొమోను తలిల్యగు 

బతెష్బయొదద్కు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అతని నడిగెను. అతడు 

సమాధానముగానే వచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

1 రాజులు 2:14 => నీతో చెపప్వలసిన మాటయొకటి యునన్దనెను. ఆమె అది చెపుప్మనగా 

1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

1 రాజులు 2:16 => ఇపుప్డు నేను నీతో ఒక మనవి చేసికొనుచునాన్ను, కాదనకుము. 

1 రాజులు 2:17 => ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును 

నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 

1 రాజులు 2:18 => బతెష్బ మంచిది, నినున్గూరిచ్ రాజుతో చెపెప్దననెను. 

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. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

1 రాజులు 2:21 => ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్ 

కిపిప్ంపవలెననెను. 
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1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

1 రాజులు 1:11 => అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన 

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

వచనము 7 

అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి ఉపపతిన్యగు దానిని 

నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన 

ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

వచనము 8 

అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ 

తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము 

చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద 

నేరము మోపుదువా? 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

2 సమూయేలు 2:9 => గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను యెజెర్యేలుమీదను 

ఎఫార్యిమీయులమీదను బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు వారిమీదను రాజుగా అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసెను. 

2 రాజులు 10:23 => యెహూయును రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో 

పర్వేశింపగా యెహూ యెహోవా భకుత్లలో ఒకనినైనను ఇచచ్ట మీయొదద్నుండనియయ్క బయలునకు 

మొర్కుక్వారు మాతర్మే యుండునటుల్ జాగర్తత్ చేయుడని బయలునకు మొర్కుక్వారితో ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 
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యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 

యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

వచనము 9 

యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను నెరవేరచ్నియెడల 
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2 సమూయేలు 21:8 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలునకు కనిన యిదద్రు కుమారులగు 

అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమారెత్యగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బరిజ్లల్యి కుమారుడైన 

అదీర్యేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని గిబియోనీయుల కపప్గించెను. 

2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

2 సమూయేలు 21:11 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్ చేసినది దావీదునకు 

వినబడెను. 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

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 అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

1 రాజులు 2:17 => ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును 

నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 

1 రాజులు 2:21 => ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్ 

కిపిప్ంపవలెననెను. 
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1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

1 సమూయేలు 26:5 => తరువాత దావీదు లేచి సౌలు దండు దిగిన సథ్లము దగగ్రకు వచిచ్, సౌలును 

సౌలునకు సైనాయ్ధిపతియగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రును పరుండియుండగా వారునన్ సథ్లము 

కనుగొనెను. సౌలు దండు కొర్తత్ళములో పండుకొనగా దండువారు అతనిచుటుట్ నుండిరి. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

వచనము 10 

దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును గాక; సౌలు ఇంటివారి వశము కాకుండ రాజయ్మును 

తపిప్ంచి దాను మొదలుకొని బెయేరష్బావరకు దావీదు సింహాసనమును ఇశార్యేలువారిమీదను 

యూదావారి మీదను నేను సిథ్రపరచెదననెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 
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మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరో ద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

2 సమూయేలు 3:18 => నా సేవకుడైన దావీదుచేత నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండియు, వారి శతుర్వులందరి చేతిలోనుండియు విమోచించెదనని యెహోవా దావీదునుగూరిచ్ 

సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక మీ కోరిక నెరవేరుచ్కొనుడని వారితో చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

1 సమూయేలు 17:43 => ఫిలిషీత్యుడు కఱఱ్ తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను 

కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపించెను. 
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1 సమూయేలు 26:5 => తరువాత దావీదు లేచి సౌలు దండు దిగిన సథ్లము దగగ్రకు వచిచ్, సౌలును 

సౌలునకు సైనాయ్ధిపతియగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రును పరుండియుండగా వారునన్ సథ్లము 

కనుగొనెను. సౌలు దండు కొర్తత్ళములో పండుకొనగా దండువారు అతనిచుటుట్ నుండిరి. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు 

నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 

వచనము 11 

కావున ఇషోబ్షెతు అబేన్రునకు భయపడి యిక ఏ మాటయు పలుకలేక పోయెను. 

2 సమూయేలు 3:35 => ఇంక వెలుగునన్పుప్డు జనులు దావీదునొదద్కు వచిచ్ భోజనము చేయుమని 

అతనిని బతిమాలగా దావీదు పర్మాణము చేసి సూరుయ్డు అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను 

రుచి చూచినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను. 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 
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1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

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 

1 సమూయేలు 16:3 => యెషష్యిని బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు చేయవలసిన 

దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవని పేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని 

సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 
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1 సమూయేలు 16:6 => వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూచి నిజముగా యెహోవా 

అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట నిలిచియునాన్డని అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

1 సమూయేలు 16:8 => యెషష్యి అబీనాదాబును పిలిచి సమూయేలు ఎదుటికి అతని రపిప్ంపగా 

అతడు యెహోవా ఇతని కోరుకొనలేదనెను. 

1 సమూయేలు 16:9 => అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలువగా అతడు యెహోవా ఇతనిని 

కోరుకొనలేదనెను. 

1 సమూయేలు 16:10 => యెషష్యి తన యేడుగురు కుమారులను సమూయేలు ఎదుటికి పిలువగా 

సమూయేలు యెహోవా వీరిని కోరుకొనలేదని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 16:11 => నీ కుమారులందరు ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు 

ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు గొఱఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు 

సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని 

యెషష్యితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 
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1 సమూయేలు 28:17 => యెహోవా తన మాట తన పక్షముగానే నెరవేరుచ్చునాన్డు. నా దావ్రా 

ఆయన సెలవిచిచ్యునన్టుట్ నీచేతినుండి రాజయ్మును తీసివేసి నీ పొరుగువాడైన దావీదునకు దాని 

నిచిచ్యునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 
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2 సమూయేలు 3:18 => నా సేవకుడైన దావీదుచేత నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండియు, వారి శతుర్వులందరి చేతిలోనుండియు విమోచించెదనని యెహోవా దావీదునుగూరిచ్ 

సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక మీ కోరిక నెరవేరుచ్కొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

కీరత్నలు 89:49 => పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు దావీదుతో పర్మాణము చేసిన తొలిల్టి నీ 

కృపాతిశయములెకక్డ? 

వచనము 12 

అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? నీవు నాతో నిబంధన 

చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ తిర్పెప్దనని వరత్మానము 

పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 
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నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

2 సమూయేలు 3:21 => అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు 

నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము 

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 13 

అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలును 

నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 
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2 రాజులు 14:28 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు, దమసుక్ 

పటట్ణమును యూదావారికి కలిగియునన్ హమాతు పటట్ణమును ఇశార్యేలువారి కొరకై అతడు మరల 

పటుట్కొనిన సంగతినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

వచనము 14 

మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను పంపి ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది 

ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని చెపుప్డనగా 

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  
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2 సమూయేలు 20:4 => తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా 

దగగ్రకు యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 

2 సమూయేలు 20:5 => అమాశా యూదావారిని సమకూరుచ్టకై వెళిల్పోయెను. అతడు ఆలసయ్ము 

చేసినందున అతనికి నిరణ్యించిన కాలము మీరిపోయినపుప్డు 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 20:8 => వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని 

కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల 

కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర వదులై కతిత్ నేలపడెను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 
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2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

2 సమూయేలు 20:13 => శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళిల్రి. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

లూకా 16:5 => తన యజమానుని రుణసుథ్లలో ఒకొక్కక్ని పిలిపించి నీవు నా యజమానునికి ఎంత 

అచిచ్యునాన్వని మొదటివానినడిగెను. 

లూకా 16:6 => వాడు నూరు మణుగుల నూనె అని చెపప్గా నీవు నీ చీటి తీసికొని తవ్రగా కూరుచ్ండి 

యేబది మణుగులని వార్సికొమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:7 => తరువాత వాడు నీవు ఎంత అచిచ్యునాన్వని మరియొకని నడుగగా వాడు నూరు 

తూముల గోధుమలని చెపిప్నపుప్డు. వానితో నీవు నీ చీటి తీసికొని యెనుబది తూములని వార్సికొమమ్ని 

చెపెప్ను. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

2 సమూయేలు 3:21 => అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు 

నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము 

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 19:14 => అతడు పోయి యెవరును తపప్కుండ యూదావారినందరిని రాజునకు 

ఇషట్పూరవ్కముగా లోబడునటుల్ చేయగా నీవును నీ సేవకులందరును మరల రావలెననన్ వరత్మానము 

వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. రాజు తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 

2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 
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సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును హెబోర్నులోనునన్ రాజు నొదద్కు 

రాగా దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు 

సమూయేలుదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 21:8 => జనసమూహములోను అనేకులు తమ బటట్లు దారిపొడుగున పరచిరి; కొందరు 

చెటల్కొమమ్లు నరికి దారిపొడుగున పరచిరి. 
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మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 21:10 => ఆయన యెరూషలేములోనికి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతయు ఈయన ఎవరో 

అని కలవరపడెను. 

2 సమూయేలు 3:38 => పిమమ్ట రాజు తన సేవకులను పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నేటిదినమున పడిపోయినవాడు ఇశార్యేలువారిలో పర్ధానుడనియు పెదద్లలో ఒకడనియు మీకు 

తెలిసేయునన్ది. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

వచనము 15 

ఇషోబ్షెతు దూతను పంపి, లాయీషు కుమారుడగు పలీత్యేలు అను దాని పెనిమిటియొదద్నుండి 

మీకాలును పిలువనంపెను. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:23 => అందుకు తమరు మీ తముమ్డు మీతో రానియెడల మీరు మరల నా 

ముఖము చూడకూడదని తమ దాసులతో చెపిప్తిరి. 

ఆదికాండము 44:26 => మేము అకక్డికి వెళల్లేము; మా తముమ్డు మాతో కూడ ఉండినయెడల 

వెళుల్దుము; మా తముమ్డు మాతో నుంటేనే గాని ఆ మనుషుయ్ని ముఖము చూడలేమని చెపిప్తివిు. 

2 సమూయేలు 3:20 => అందు నిమితత్మై అబేన్రు ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని 

హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు రాగా దావీదు అబేన్రుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను. 

2 సమూయేలు 3:21 => అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు 

నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము 
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వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 3:22 => పిమమ్ట దావీదు సేవకులును యోవాబును బందిపోటునుండి బహు 

విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ తీసికొనిరాగా అబేన్రు హెబోర్నులో దావీదునొదద్ లేకపోయెను, దావీదు 

అతనికి సెలవిచిచ్యునన్ందున అతడు సమాధానముగా వెళిల్పోయి యుండెను. 

2 సమూయేలు 3:23 => అయితే యోవాబును అతనియొదద్నునన్ సైనయ్మును వచిచ్నపుప్డు నేరు 

కుమారుడగు అబేన్రు రాజునొదద్కు వచెచ్ననియు, రాజు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపెననియు, అతడు 

సమాధానముగా వెళిల్పోయెననియు తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 18:22 => తన సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి 

రాజు నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, 

కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 18:23 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబటిట్ దావీదుతో సంభాషింపగా దావీదు 

నేను దరిదుర్డనై యెనిన్క లేనివాడనై యుండగా రాజునకు అలుల్డనగుట సవ్లప్ విషయమని మీకు 

తోచునా? అని వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 18:24 => సౌలు సేవకులు దావీదు పలికిన మాటలు అతనికి తెలియజేసిరి. 

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 
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1 సమూయేలు 18:26 => సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదునకు తెలియజేయగా తాను 

రాజునకు అలుల్డు కావలెననన్ కోరిక గలవాడై 

1 సమూయేలు 18:27 => గడువు దాటకమునుపే లేచి తనవారితో పోయి ఫిలిషీత్యులలో 

రెండువందల మందిని హతముచేసి వారి ముందోళుల్ తీసికొనివచిచ్ రాజునకు అలుల్డగుటకై కావలసిన 

లెకక్ పూరిత్చేసి అపప్గింపగా సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలును అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 19:13 => తరువాత మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి మంచము మీద పెటిట్ 

మేకబొచుచ్ తలవైపున ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి 

1 సమూయేలు 19:14 => సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా అతడు రోగియై 

యునాన్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 19:16 => ఆ దూతలు వచిచ్ లోపల చొచిచ్ చూచినపుప్డు తలతటుట్న మేకబొచుచ్గల 

యొకటి మంచము మీద కనబడెను. 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

1 సమూయేలు 14:49 => సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్ ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ 

మెలీక్షూవ; అతని యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా పెదద్దాని పేరు మేరబు చినన్దాని పేరు మీకాలు. 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

వచనము 16 

దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు తిరిగి పొమమ్నెను గనుక 

అతడు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 2:10 => సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు నలువదేండల్వాడై యేలనారంభించి రెండు 

సంవతస్రములు పరిపాలించెను; అయితే యూదావారు దావీదు పక్షమున నుండిరి. 

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 

1 సమూయేలు 18:27 => గడువు దాటకమునుపే లేచి తనవారితో పోయి ఫిలిషీత్యులలో 

రెండువందల మందిని హతముచేసి వారి ముందోళుల్ తీసికొనివచిచ్ రాజునకు అలుల్డగుటకై కావలసిన 

లెకక్ పూరిత్చేసి అపప్గింపగా సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలును అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  
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ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:44 => సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలు అను దావీదు భారయ్ను పలీత్యేలను 

గలీల్మువాడైన లాయీషు కుమారునికి ఇచిచ్యుండెను. 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

వచనము 17 

అంతలో అబేన్రు ఇశార్యేలు వారి పెదద్లను పిలిపించి దావీదు మిముమ్ను ఏలవలెనని మీరు ఇంతకు 

మునుపు కోరితిరి గదా 

1 సమూయేలు 25:44 => సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలు అను దావీదు భారయ్ను పలీత్యేలను 

గలీల్మువాడైన లాయీషు కుమారునికి ఇచిచ్యుండెను. 

వచనము 18 

నా సేవకుడైన దావీదుచేత నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు, వారి 

శతుర్వులందరి చేతిలోనుండియు విమోచించెదనని యెహోవా దావీదునుగూరిచ్ సెలవిచిచ్యునాన్డు 

గనుక మీ కోరిక నెరవేరుచ్కొనుడని వారితో చెపెప్ను. 
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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. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 17:18 => తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు అబాష్లోమునకు 

తెలిపెను గాని వారిదద్రు వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలుల్ చేరి అతని యింటి ముంగిట 

ఒక బావి యుండగా దానిలో దిగి దాగియుండిరి. 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:8 => మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ 

నీయొదద్ నునాన్డు; నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్ 

ఎదురొక్నుటకై అతడు యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్ చంపనని 

పర్మాణము చేసితిని. 

యిరిమ్యా 41:6 => నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు దారి పొడుగున ఏడుచ్చు, వారిని 

ఎదురొక్నుటకు మిసాప్లోనుండి బయలువెళిల్ వారిని కలిసికొని వారితో-- అహీకాము కుమారుడైన 

గెదలాయ్యొదద్కు రండనెను. 

వచనము 19 

మరియు అబేన్రు బెనాయ్మీనీయులతో ఆలాగున మాటలాడిన తరువాత హెబోర్నునకు వచిచ్ 

ఇశార్యేలువారి దృషిట్కిని బెనాయ్మీనీయులందరి దృషిట్కిని పర్యోజనమైన దానిని దావీదునకు పూరిత్గా 

తెలియచేసెను. 
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1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

వచనము 20 

అందు నిమితత్మై అబేన్రు ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు రాగా 

దావీదు అబేన్రుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను. 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

1 సమూయేలు 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

Page  of 146 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  
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కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

వచనము 21 

అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు నీ పక్షమున సమకూరిచ్, 

వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము వహించి కోరినదాని 
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అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 10:20 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిని సమూయేలు సమకూరచ్గా 

బెనాయ్మీను గోతర్ము ఏరప్డెను. 

1 సమూయేలు 10:21 => బెనాయ్మీను గోతర్మును వారి యింటి కూటముల పర్కారము అతడు 

సమకూరచ్గా మథీర్ యింటి కూటము ఏరప్డెను. తరువాత కీషు కుమారుడైన సౌలు ఏరప్డెను. అయితే 

జనులు అతని వెదకినపుప్డు అతడు కనబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:29 => సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; 

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషు ఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

వచనము 22 

పిమమ్ట దావీదు సేవకులును యోవాబును బందిపోటునుండి బహు విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ 

తీసికొనిరాగా అబేన్రు హెబోర్నులో దావీదునొదద్ లేకపోయెను, దావీదు అతనికి సెలవిచిచ్యునన్ందున 

అతడు సమాధానముగా వెళిల్పోయి యుండెను. 

ఆదికాండము 26:30 => అతడు వారికి విందుచేయగా వారు అనన్పానములు పుచుచ్ కొనిరి. 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 
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ఆదికాండము 21:8 => ఆ పిలల్వాడు పెరిగి పాలు విడిచెను. ఇసాస్కు పాలు విడిచిన దినమందు 

అబార్హాము గొపప్ విందు చేసెను. 

2 సమూయేలు 3:13 => అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

వచనము 23 

అయితే యోవాబును అతనియొదద్నునన్ సైనయ్మును వచిచ్నపుప్డు నేరు కుమారుడగు అబేన్రు 

రాజునొదద్కు వచెచ్ననియు, రాజు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపెననియు, అతడు సమాధానముగా 

వెళిల్పోయెననియు తెలిసికొని 

2 సమూయేలు 3:10 => దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును గాక; సౌలు ఇంటివారి 

వశము కాకుండ రాజయ్మును తపిప్ంచి దాను మొదలుకొని బెయేరష్బావరకు దావీదు సింహాసనమును 

ఇశార్యేలువారిమీదను యూదావారి మీదను నేను సిథ్రపరచెదననెను. 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 2:9 => గిలాదువారిమీదను ఆషేరీయులమీదను యెజెర్యేలుమీదను 

ఎఫార్యిమీయులమీదను బెనాయ్మీనీయులమీదను ఇశార్యేలు వారిమీదను రాజుగా అతనికి 

పటాట్భిషేకము చేసెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

1 రాజులు 11:37 => నేను నినున్ అంగీకరించినందున నీ కోరిక యంతటిచొపుప్న నీవు 

ఏలుబడిచేయుచు ఇశార్యేలువారిమీద రాజవైయుందువు. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

ఆదికాండము 31:54 => యాకోబు ఆ కొండమీద బలియరిప్ంచి భోజనము చేయుటకు తన 

బంధువులను పిలువగా వారు భోజనముచేసి కొండమీద ఆ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

1 రాజులు 11:21 => అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, 

సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా 

సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

వచనము 24 

యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు 

నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 
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2 సమూయేలు 4:2 => సౌలు కుమారునికి సైనాయ్ధిపతులుండిరి; వారిలో ఒకని పేరు బయనా, 

రెండవవానిపేరు రేకాబు; వీరు బెనాయ్మీనీయులకు చేరిన బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులు. 

బెయే రోతుకూడను బెనాయ్మీనీయుల దేశములో చేరినదని యెంచబడెను. 

వచనము 25 

నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు 

సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

వచనము 26 

దావీదునొదద్నుండి బయలువెడలి అబేన్రును పిలుచుటకై దూతలను పంపెను. వారు పోయి సిరా యను 

బావిదగగ్రనుండి అతనిని తోడుకొని వచిచ్రి; అతడు వచిచ్న సంగతి దావీదునకు తెలియకయుండెను. 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 19:5 => రాజు అబాష్లోమునుగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి 

యోవాబు విని నగరియందునన్ రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుల పార్ణములను నీ 

కుమారెత్ల పార్ణములను నీ భారయ్ల పార్ణములను నీ ఉపపతున్ల పార్ణములను ఈ దినమున రకిష్ంచిన 

నీ సేవకులనందరిని నేడు సిగుగ్పరచి 
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2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

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

శపించుటకు నినున్ రపిప్ంచితిని; అయితే నీవు వారిని పూరిత్గా దీవించితివనెను. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

1 సమూయేలు 13:11 => సమూయేలు అతనితో నీవు చేసిన పని యేమని యడిగెను. అందుకు 

సౌలు జనులు నాయొదద్నుండి చెదరిపోవుటయు, నిరణ్యకాలమున నీవు రాకపోవుటయు, ఫిలిషీత్యులు 

మికమ్షులో కూడియుండుటయు నేను చూచి 

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

సామెతలు 19:10 => భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి 

బొతిత్గా తగదు. 
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వచనము 27 

అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ గుమమ్ము నడుమ 

ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన సహోదరుడగు అశాహేలు 

పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 రాజులు 18:32 => అటుపిమమ్ట మీరు చావక బర్దుకునటుల్గా మేము వచిచ్ మీ దేశమువంటి 

దేశమునకు, అనగా గోధుమలును దార్కాష్రసమును గల దేశమునకును, ఆహారమును దార్క్షచెటుల్ను 

గల దేశమునకును, ఒలీవతైలమును తేనెయునుగల దేశమునకును మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును, 

అచచ్ట మీరు సుఖముగా నుందురు. కావున యెహోవా మిముమ్ను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా 

మీకు బోధించు మాటలను వినవదుద్. 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

రోమీయులకు 2:1 => కాబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్ మనుషుయ్డా, నీవెవడవైనను సరే నిరుతత్రుడవై యునాన్వు. 

దేని విషయములో ఎదుటి వానికి తీరుప్ తీరుచ్చునాన్వో దాని విషయములో నీవే నేరసుథ్డవని తీరుప్ 

తీరుచ్కొనుచునాన్వు; ఏలయనగా తీరుప్ తీరుచ్ నీవును అటిట్ కారయ్ములనే చేయుచునాన్వు కావా? 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 
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ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:12 => అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని 

వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:6 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డు దీవింపబడుదువు. 

1 సమూయేలు 29:4 => అందుకు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు అతనిమీద కోపపడి ఈ మనుషుయ్ని నీవు 

నిరణ్యించిన సథ్లమునకు తిరిగిపోనిముమ్, అతడు మనతో కలిసి యుదధ్మునకు రాకూడదు, 

యుదధ్మందు అతడు మనకు విరోధియవునేమో, దేనిచేత అతడు తన యజమానునితో 

సమాధానపడును? మనవారి తలలను ఛేదించి తీసికొనిపోవుటచేతనే గదా తన యజమానునితో 

సమాధానపడును. 

1 సమూయేలు 29:5 => సౌలు వేలకొలదిగాను దావీదు పదివేలకొలదిగాను హతము చేసిరని వారు 

నాటయ్మాడుచు గాన పర్తిగానము చేయుచు పాడిన దావీదు ఇతడే కాడా అని అతనితో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 29:6 => కాబటిట్ ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా 

యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు 

నాయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని 

సరాద్రులు నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 
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యెషయా 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

1 సమూయేలు 29:6 => కాబటిట్ ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా 

యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు 

నాయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని 

సరాద్రులు నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

సామెతలు 19:10 => భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి 

బొతిత్గా తగదు. 

వచనము 28 

ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా 

రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

సామెతలు 26:23 => చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట 

మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 
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సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

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. 

వచనము 29 

ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను మోపబడునుగాక. యోవాబు 

ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత 

కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

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. 

యిరిమ్యా 41:2 => అపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు అతనితో కూడనునన్ ఆ పదిమంది 

మనుషుయ్లును లేచి షాఫాను మనుమడును అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ను ఖడగ్ముచేత 

హతముచేసిరి; బబులోను రాజు ఆ దేశముమీద అతని అధికారినిగా నియమించినందున అతని 

చంపిరి. 

యిరిమ్యా 41:6 => నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు దారి పొడుగున ఏడుచ్చు, వారిని 

ఎదురొక్నుటకు మిసాప్లోనుండి బయలువెళిల్ వారిని కలిసికొని వారితో-- అహీకాము కుమారుడైన 

గెదలాయ్యొదద్కు రండనెను. 

యిరిమ్యా 41:7 => అయితే వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 

2 సమూయేలు 3:6 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 

2 సమూయేలు 4:6 => గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు 

పడకటింట మంచము మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

2 సమూయేలు 2:19 => అతడు కుడితటట్యినను ఎడమతటట్యినను తిరుగక అబేన్రును 

తరుముచుండగా 
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2 సమూయేలు 2:20 => అబేన్రు వెనుకకు తిరిగి నీవు అశాహేలువా అని అతనిని నడుగగా అతడు 

నేను అశాహేలునే యనెను. 

2 సమూయేలు 2:21 => నీవు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరిగి యౌవనసుథ్లలో ఒకని కలిసికొని వాని 

ఆయుధములను పటుట్కొముమ్ అని అబేన్రు అతనితో చెపిప్నను, అశాహేలు ఈ తటట్యినను ఆ 

తటట్యినను తిరుగక అతని తరుమగా 

2 సమూయేలు 2:22 => అబేన్రు ననున్ తరుముట మాని తొలగిపొముమ్, నేను నినున్ నేలకు కొటిట్ 

చంపినయెడల నీ సహోదరుడగు యోవాబు ముందు నేనెటుల్ తలనెతుత్కొనగలననెను. 

2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

1 సమూయేలు 14:50 => సౌలుయొకక్ భారయ్కు అహీనోయమని పేరు, ఈమె అహిమయసుస్ 

కుమారెత్. అతని సైనాయ్ధిపతి పేరు అబేన్రు, ఇతడు సౌలునకు పిన తండిర్యైన నేరు కుమారుడు. 

1 సమూయేలు 26:5 => తరువాత దావీదు లేచి సౌలు దండు దిగిన సథ్లము దగగ్రకు వచిచ్, సౌలును 

సౌలునకు సైనాయ్ధిపతియగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రును పరుండియుండగా వారునన్ సథ్లము 

కనుగొనెను. సౌలు దండు కొర్తత్ళములో పండుకొనగా దండువారు అతనిచుటుట్ నుండిరి. 

2 సమూయేలు 2:22 => అబేన్రు ననున్ తరుముట మాని తొలగిపొముమ్, నేను నినున్ నేలకు కొటిట్ 

చంపినయెడల నీ సహోదరుడగు యోవాబు ముందు నేనెటుల్ తలనెతుత్కొనగలననెను. 
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2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరో ద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:21 => ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ 

తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను 

గదా? పార్కారము దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు 

ఊరియాయు హతమాయెనని చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

Page  of 160 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => ఎవడు మొదట యెబూసీయులను హతముచేయునో వాడు 

ముఖుయ్డును సైనాయ్ధిపతియునగునని దావీదు సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు 

అందరికంటె ముందుగా ఎకిక్ ఆ యాధిపతయ్మును పొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:21 => గిలాదులోనునన్ మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన 

ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను, బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా 

ఉండెను, 

నెహెమాయ్ 6:2 => సనబ్లల్టును గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి ఓనో 

మైదానమందునన్ గార్మములలో ఒక దాని దగగ్ర మనము కలిసికొందము రండని నాయొదద్కు 

వరత్మానము పంపిరి. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  
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యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

హోషేయ 6:8 => గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణమాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు 

కనబడుచునన్వి. 

మతత్యి 26:48 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; 

ఆయనను పటుట్కొనుడని వారికి గురుతు చెపిప్ 

వచనము 30 

ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు గిబియోను యుదధ్మందు తమ 

సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

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

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి 

పొలములో పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:2 => నీ పెదద్లును నీ నాయ్యాధిపతులును వచిచ్ చంపబడినవాని 

చుటుట్నునన్ పురముల దూరము కొలిపింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:3 => ఏ ఊరు ఆ శవమునకు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి పెదద్లు 

ఏ పనికిని పెటట్బడక కాడి యీడవ్ని పెయయ్ను తీసికొని 
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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 నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:9 => అటుల్ నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ 

మధయ్నుండి నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 32:22 => ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు 

తిరిగివచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరో ద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము 

యెహోవా సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరో ద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 14:9 => అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను 

నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము 

తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 
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1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

వచనము 31 

దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు ముందు నడుచుచు పర్లాపము 

చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:24 => అతడు తన సహోదరులను చంపునటుల్ అతని చేతులను బలపరచిన 

షెకెము యజమానుల మీదికిని వచుచ్నటుల్ను, వారు చేసిన పార్ణహతయ్ వారిమీద వచుచ్నటుల్ను, 
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దేవుడు అబీమెలెకునకును షెకెము యజమానులకును వైరము కలుగుటకై వారి మీదికి దురాతమ్ను 

పంపెను. అపుప్డు షెకెము యజమానులు అబీమెలెకును వంచించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 
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1 సమూయేలు 2:32 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు చేయదలచిన మేలు విషయములో నా 

నివాససథ్లమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎపప్టికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:34 => నీ యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్కిని ఫీనెహాసునకును సంభవించునని నేను 

చెపిప్నదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒకక్ నాటియందే వారిదద్రు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 2:36 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడ డ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 
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కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

కీరత్నలు 109:19 => తాను కపుప్కొను వసత్రమువలెను తాను నితయ్ము కటుట్కొను నడికటుట్వలెను అది 

వానిని వదలకుండును గాక. 

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. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 21:19 => తరువాత లేచి తన చేతికఱఱ్తో బయటికివెళిల్ తిరుగుచుండినయెడల, 

వాని కొటిట్నవానికి శిక్ష విధింపబడదుగాని అతడు పనిచేయలేని కాలమునకు తగిన సొముమ్ ఇచిచ్ వాడు 

అతనిని పూరిత్గా బాగుచేయింపవలెను. 

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 15:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల 

ఆ సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరో ద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 14:9 => అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను 

నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము 

తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా 
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2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

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. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 
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దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

వచనము 32 

రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు 

సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 2:19 => అతడు కుడితటట్యినను ఎడమతటట్యినను తిరుగక అబేన్రును 

తరుముచుండగా 

2 సమూయేలు 2:20 => అబేన్రు వెనుకకు తిరిగి నీవు అశాహేలువా అని అతనిని నడుగగా అతడు 

నేను అశాహేలునే యనెను. 

2 సమూయేలు 2:21 => నీవు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరిగి యౌవనసుథ్లలో ఒకని కలిసికొని వాని 

ఆయుధములను పటుట్కొముమ్ అని అబేన్రు అతనితో చెపిప్నను, అశాహేలు ఈ తటట్యినను ఆ 

తటట్యినను తిరుగక అతని తరుమగా 

2 సమూయేలు 2:22 => అబేన్రు ననున్ తరుముట మాని తొలగిపొముమ్, నేను నినున్ నేలకు కొటిట్ 

చంపినయెడల నీ సహోదరుడగు యోవాబు ముందు నేనెటుల్ తలనెతుత్కొనగలననెను. 
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2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 20:8 => వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని 

కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల 

కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర వదులై కతిత్ నేలపడెను. 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు 

ఒక యుదధ్మందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ 

ముగుగ్రిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:26 => మరియు సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు లెవరనగా 

యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు; బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

Page  of 172 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

వచనము 33 

మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి కటెట్ను. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1:11 => దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ 

వారందరును ఆలాగున చేసి 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 
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2 సమూయేలు 11:26 => ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన 

భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:31 => అతడు లేచి వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని 

సేవకులందరు వసత్రములు చింపుకొని దగగ్ర నిలువబడియుండిరి. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

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. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యెషయా 15:3 => తమ సంత వీధులలో గోనెపటట్ కటుట్కొందురు వారి మేడలమీదను వారి 

విశాలసథ్లములలోను వారందరు పర్లాపించుదురు కనీన్రు ఒలకపోయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

వచనము 34 

ఎటల్నగా అబేన్రూ నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు చావతగునా?నీచేతులకు కటుల్ లేకుండగను నీ 

కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు పడితివే రాజు ఈలాగున 

కీరత్న యెతిత్ పాడగా జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 
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2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:4 => ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

సామెతలు 24:17 => నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు 

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

వచనము 35 

ఇంక వెలుగునన్పుప్డు జనులు దావీదునొదద్కు వచిచ్ భోజనము చేయుమని అతనిని బతిమాలగా 

దావీదు పర్మాణము చేసి సూరుయ్డు అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను రుచి చూచినయెడల 

దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను. 
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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; 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

పర్సంగి 2:15 => కావున బుదిధ్హీనునికి సంభవించునటే ల్ నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక 

జాఞ్నము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 2:16 => బుదిధ్హీనులను గూరిచ్నటుల్గానే జాఞ్నులను గూరిచ్యు జాఞ్పకము ఎనన్టికిని 

యుంచబడదు; రాబోవు దినములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జాఞ్నులు 

మృతినొందు విధమెటిట్దో బుదిధ్హీనులు మృతినొందు విధమటిట్దే. 

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 
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లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 26:5 => తరువాత దావీదు లేచి సౌలు దండు దిగిన సథ్లము దగగ్రకు వచిచ్, సౌలును 

సౌలునకు సైనాయ్ధిపతియగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రును పరుండియుండగా వారునన్ సథ్లము 

కనుగొనెను. సౌలు దండు కొర్తత్ళములో పండుకొనగా దండువారు అతనిచుటుట్ నుండిరి. 

యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

యెహెజేక్లు 32:16 => ఇది అంగలారుప్ వచనము, వారు దానిని యెతిత్ పాడుదురు, అనయ్జనుల 

కుమారెత్లు దానిని యెతిత్ పాడుదురు; ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు అందులోని సమూహమునుగూరిచ్యు ఆ 

వచనమెతిత్ వారు పాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 36 

జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి 

అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 
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హోషేయ 6:9 => బందిపోటు దొంగలు పొంచియుండునటుల్ యాజకులు పొంచియుండి షెకెము 

మారగ్ములో నరహతయ్ చేసెదరు; వారు ఘోరమైన కాముకతవ్ము జరిగించువారై యునాన్రు, 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 11:21 => ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ 

తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను 

గదా? పార్కారము దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు 

ఊరియాయు హతమాయెనని చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 

2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

యెహెజేక్లు 32:16 => ఇది అంగలారుప్ వచనము, వారు దానిని యెతిత్ పాడుదురు, అనయ్జనుల 

కుమారెత్లు దానిని యెతిత్ పాడుదురు; ఐగుపుత్నుగూరిచ్యు అందులోని సమూహమునుగూరిచ్యు ఆ 

వచనమెతిత్ వారు పాడుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 37 

నేరు కుమారుడైన అబేన్రును చంపుట రాజు పేర్రేపణవలన నైనది కాదని ఆ దినమున జనులందరికిని 

ఇశార్యేలు వారికందరికిని తెలియబడెను. 

2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడ డ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 
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యిరిమ్యా 16:7 => చచిచ్నవారినిగూరిచ్ జనులను ఓదారుచ్టకు అంగలారుప్ ఆహారము ఎవరును 

పంచిపెటట్రు; ఒకని తండిర్యైనను తలిల్యైనను చనిపోయెనని యెవరును వారికి ఓదారుప్ పాతర్ను 

తార్గనియయ్కుందురు. 

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. 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

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

జనులందరును పోయి, బేతేలును పర్వేశించి యేడుచ్చు సాయంకాలమువరకు అకక్డ యెహోవా 

సనిన్ధిని కూరుచ్ండుచు ఉపవాసముండి దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని 

అరిప్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 20:13 => అయితే నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నేను 

తెలిసికొనినయెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్ పంపివేయనియెడల 
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యెహోవా నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక. యెహోవా నా తండిర్కి తోడుగా ఉండినటుల్ 

నీకును తోడుగా ఉండును గాక. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:12 => సౌలు శవమును అతని కుమారుల శవములను తీసికొని 

యాబేషునకువచిచ్ వారి యెముకలను యాబేషునందలి సిందూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

వచనము 38 

పిమమ్ట రాజు తన సేవకులను పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేటిదినమున పడిపోయినవాడు 

ఇశార్యేలువారిలో పర్ధానుడనియు పెదద్లలో ఒకడనియు మీకు తెలిసేయునన్ది. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

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

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 
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మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

మారుక్ 15:13 => వారు వానిని సిలువ వేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక 

జనులందరును ఆ పర్కారము చేయుదుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

వచనము 39 

పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా కుమారులైన యీ 

మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ యెహోవా 

కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:21 => గిలాదులోనునన్ మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన 

ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను, బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా 

ఉండెను, 
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వచనము 1 

హెబోర్నులో అబేన్రు చనిపోయెనను సంగతి సౌలు కుమారుడు విని అధైరయ్పడెను, ఇశార్యేలు 

వారికందరికి ఏమియు తోచకయుండెను. 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

1 సమూయేలు 14:50 => సౌలుయొకక్ భారయ్కు అహీనోయమని పేరు, ఈమె అహిమయసుస్ 

కుమారెత్. అతని సైనాయ్ధిపతి పేరు అబేన్రు, ఇతడు సౌలునకు పిన తండిర్యైన నేరు కుమారుడు. 

1 సమూయేలు 14:51 => సౌలు తండిర్యగు కీషును అబేన్రు తండిర్యగు నేరును అబీయేలు 

కుమారులు. 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

వచనము 2 

సౌలు కుమారునికి సైనాయ్ధిపతులుండిరి; వారిలో ఒకని పేరు బయనా, రెండవవానిపేరు రేకాబు; వీరు 

బెనాయ్మీనీయులకు చేరిన బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులు. బెయే రోతుకూడను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశములో చేరినదని యెంచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 75:10 => భకిత్హీనుల కొముమ్లననిన్టిని నేను విరుగగొటెట్దను నీతిమంతుల కొముమ్లు 

హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

సామెతలు 25:5 => రాజు ఎదుటనుండి దుషుట్లను తొలగించినయెడల అతని సింహాసనము 

నీతివలన సిథ్రపరచబడును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => నా కుమారుడైన సొలొమోను పినన్వయసుస్గల లేతవాడు; 

యెహోవాకు కటట్బోవు మందిరము దాని కీరిత్నిబటిట్యు అందమునుబటిట్యు సకల దేశములలో 

పర్సిదిధ్చెందునటుల్గా అది చాలా ఘనమైనదై యుండవలెను; కాగా దానికి కావలసిన సాధన రాశిని 

సిదధ్పరచెదనని చెపిప్, దావీదు తన మరణమునకు ముందు విసాత్రముగా వసుత్వులను సమకూరిచ్ 

యుంచెను. 

యెషయా 7:4 => భదర్ము సుమీ, నిమమ్ళించుము; పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు 

కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్ కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, 

నీ గుండె అవియనీయకుము. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 
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2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 
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కీరత్నలు 28:4 => వారి కిర్యలనుబటిట్ వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము. వారు 

చేసిన పనినిబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయుము వారికి తగిన పర్తిఫలమిముమ్.  

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

2 సమూయేలు 3:11 => కావున ఇషోబ్షెతు అబేన్రునకు భయపడి యిక ఏ మాటయు పలుకలేక 

పోయెను. 

2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు 

నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరో ద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 

నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 
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పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

సామెతలు 19:10 => భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి 

బొతిత్గా తగదు. 

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడ డ్ము 

రాజాలడనగా 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

వచనము 3 

అయితే బెయేరోతీయులు గితత్యీమునకు పారిపోయి నేటివరకు అకక్డి కాపురసుథ్లైయునాన్రు. 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

ఎజార్ 4:4 => దేశపు జనులు యూదా వంశసుథ్లకు ఇబబ్ంది కలుగజేసి కటుట్చునన్ వారిని 

బాధపరచిరి. 
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నెహెమాయ్ 6:9 => నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, 

వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. 

దేవా, ఇపుప్డు నాచేతులను బలపరచుము. 

యెషయా 13:7 => అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును పర్తివాని గుండె కరగిపోవును  

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యిరిమ్యా 6:24 => దానిగూరిచ్న వరత్మానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునన్వి, పర్సవించు 

సతరీ వేదన పడునటుల్ మేము వేదన పడుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 50:43 => బబులోను రాజు వారి సమాచారము విని దురబ్లుడాయెను అతనికి బాధ 

కలిగెను పర్సవ సతరీ వేదనవంటి వేదన అతనికి సంభవించెను.  

జెఫనాయ్ 3:16 => ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, 

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

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

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

1 సమూయేలు 30:31 => హెబోర్నులోను దావీదును అతని జనులును సంచరించిన 

సథ్లములనిన్టిలోను ఉనన్ పెదద్లకు దావీదు పంపించెను. 

వచనము 4 

సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు ఒకడుండెను. యెజెర్యేలునుండి 

సౌలును గురించియు యోనాతానును గురించియు వరత్మానము వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; 

వాని దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు 

మెఫీబోషెతు. 
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2 సమూయేలు 3:22 => పిమమ్ట దావీదు సేవకులును యోవాబును బందిపోటునుండి బహు 

విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ తీసికొనిరాగా అబేన్రు హెబోర్నులో దావీదునొదద్ లేకపోయెను, దావీదు 

అతనికి సెలవిచిచ్యునన్ందున అతడు సమాధానముగా వెళిల్పోయి యుండెను. 

2 రాజులు 5:2 => సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార్యేలు దేశముమీదికి 

పోయియుండిరి. వారచచ్టనుండి యొక చినన్దాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భారయ్కు 

పరిచారము చేయుచుండెను. 

2 రాజులు 6:23 => అతడు వారికొరకు విసాత్రమైన భోజన పదారథ్ములను సిదధ్పరచగా వారు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానునియొదద్కు పోయిరి. అపప్టినుండి 

సిరియనుల దండువారు ఇశార్యేలు దేశములోనికి వచుచ్ట మానిపోయెను. 

యెహోషువ 9:17 => ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి 

పటట్ణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

దానియేలు 11:26 => ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; 

మరియు అతని సైనయ్ము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు. 

వచనము 5 

రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున 

ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి వచిచ్రి. 

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. 

నెహెమాయ్ 11:33 => హాసోరులోను రామాలోను గితత్యీములోను 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 
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2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని 

గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 

వచనము 6 

గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు పడకటింట మంచము 

మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

1 సమూయేలు 29:11 => కావున దావీదును అతని జనులును ఉదయమున తవ్రగా లేచి 

ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైరి; ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ యెజెర్యేలునకు పోయిరి. 

1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

1 సమూయేలు 31:2 => సౌలును అతని కుమారులను తరుముచు, యోనాతాను, అబీనాదాబు, 

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 31:3 => యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండగా అతడు అంబులువేయువారి 

కంటబడి వారిచేత బహు గాయములనొందెను. అపుప్డు సౌలు 
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1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

1 సమూయేలు 31:6 => ఈలాగున సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును అతని ఆయుధములను 

మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. 

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 సమూయేలు 31:8 => మరునాడు ఫిలిషీత్యులు హతమైనవారిని దోచుకొన వచిచ్ గిలోబ్వ 

పరవ్తముమీద పడిపోయిన సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులను కనుగొని 

1 సమూయేలు 31:9 => అతని తలను ఛేదించి అతని ఆయుధములను తీసి తమ బొమమ్ల 

గుళల్లోను జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు 

వాటిని పంపిరి. 

1 సమూయేలు 31:10 => మరియు వారు అతని ఆయుధములను అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి 

అతని మొండెమును బేతాష్ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:34 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:40 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

1 రాజులు 11:17 => అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండిర్ సేవకులలో కొందరు 

ఎదోమీయులును ఐగుపుత్ దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అపుప్డు చినన్వాడై యుండెను. 

మతత్యి 24:19 => అయోయ్, ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. 

వచనము 7 

వారతని పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాతిర్ అంతయు మైదానములో బడి 

పర్యాణమైపోయి హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను తీసికొనివచిచ్ చితత్గించుము;  

2 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => వారు యోవాషును విడచిపోయినపుప్డు అతడు మికిక్లి 

రోగియైయుండెను. అపుప్డు యాజకుడైన యెహోయాదా కుమారుల పార్ణహతయ్ దోషము నిమితత్ము 

అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి, అతడు పడకమీద ఉండగా అతని చంపిరి. అతడు చనిపోయిన 

తరువాత జనులు దావీదు పటట్ణమందు అతని పాతిపెటిట్రి గాని రాజుల సమాధులలో అతని 

పాతిపెటట్లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => అమజాయ్ యెహోవాను అనుసరించుట మానివేసిన తరువాత 

జనులు యెరూషలేములో అతనిమీద కుటర్చేయగా అతడు లాకీషునకు పారిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 
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సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

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

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

ఎసేత్రు 2:21 => ఆ దినములలో మొరెద్కై రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్ని యుండగా రాజుయొకక్ 

యిదద్రు షండులైన బిగాత్ను తెరెషు అను దావ్రపాలకులు కోపగర్సుత్లై రాజైన అహషేవ్రోషును 

చంపుటకు ఆలోచించుకొని యుండిరి. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

వచనము 8 
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నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున 

యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును అతని సంతతికిని పర్తికారము 

చేసియునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:8 => అది గోధుమలు యవలు దార్క్షచెటుల్ అంజూరపుచెటుల్ 

దానిమమ్పండుల్ను గల దేశము, ఒలీవ నూనెయు తేనెయు గల దేశము. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

ఎసేత్రు 2:21 => ఆ దినములలో మొరెద్కై రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్ని యుండగా రాజుయొకక్ 

యిదద్రు షండులైన బిగాత్ను తెరెషు అను దావ్రపాలకులు కోపగర్సుత్లై రాజైన అహషేవ్రోషును 

చంపుటకు ఆలోచించుకొని యుండిరి. 

వచనము 9 

దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను బయనాతోను ఇటల్నెను 
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1 సమూయేలు 17:54 => అయితే దావీదు ఆ ఫిలిషీత్యుని ఆయుధములను తన డేరాలో ఉంచుకొని 

అతని తలను తీసికొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 31:9 => అతని తలను ఛేదించి అతని ఆయుధములను తీసి తమ బొమమ్ల 

గుళల్లోను జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు 

వాటిని పంపిరి. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

వచనము 10 

మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని నాకు తెలియజెపప్గా 
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1 సమూయేలు 18:11 => ఒకపుప్డు సౌలు చేతిలో నొక యీటె యుండగా దావీదును పొడిచి 

గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు 

మారులు తపిప్ంచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 19:2 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను దావీదుయందు బహు 

ఇషట్ముగలవాడైయుండి దావీదుతొ ఇటల్నెను నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ చంపవలెననన్ 

పర్యతన్ముమీద నునాన్డు. కాబటిట్ నీవు ఉదయమున జాగర్తత్పడి రహసయ్మైన సథ్లమందు 

దాగియుండుము. 

1 సమూయేలు 19:3 => నేను వచిచ్ నీవు ఉనన్ చేనిలో నా తండిర్యొదద్ నిలిచి నినున్గూరిచ్ అతనితో 

మాటలాడిన తరువాత నినున్గూరిచ్ నాకేమైన తెలిసినయెడల దానిని నీతో తెలియజెపుప్దుననెను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

1 సమూయేలు 19:6 => సౌలు యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు 

అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని పర్మాణము చేసెను. 

1 సమూయేలు 19:7 => అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలుచుకొని పోయి ఆ సంగతులనిన్యు 

అతనికి తెలియజేసి దావీదును సౌలునొదద్కు తీసికొనిరాగా దావీదు మునుపటిలాగున అతని సనిన్ధిని 

ఉండెను. 

1 సమూయేలు 19:8 => తరువాత యుదధ్ము సంభవించినపుప్డు దావీదు బయలుదేరి 

ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి వారిని ఓడించి వెనుకకు పారదోలి గొపప్ వధచేయగా 
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1 సమూయేలు 19:9 => యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి వచెచ్ను. సౌలు ఈటెచేత 

పటుట్కొని యింట కూరుచ్ండి యుండెను. దావీదు సితారా వాయించుచుండగా 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 20:1 => పిమమ్ట దావీదు రామాలోని నాయోతునుండి పారిపోయి యోనాతాను 

నొదద్కు వచిచ్ నేను ఏమి చేసితిని? నేను చేసిన దోషమేమి? నా పార్ణము తీయ వెదకునటుల్ నీ తండిర్ 

దృషిట్కి నేను చేసిన పాపమేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 23:15 => తన పార్ణము తీయుటకై సౌలు బయలుదేరెనని తెలిసికొని దావీదు జీఫు 

అరణయ్ములో ఒక వనమున దిగెను. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

కీరత్నలు 63:9 => నా పార్ణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచునాన్రు వారు భూమి 

కిర్ందిచోటల్కు దిగిపోవుదురు 

కీరత్నలు 63:10 => బలమైన ఖడగ్మునకు అపప్గింపబడుదురు నకక్లపాలగుదురు. 

కీరత్నలు 71:24 => వారు అవమానము పొందియునాన్రు కాగా నా నాలుక దినమెలల్ నీ నీతిని 

వరిణ్ంచును. 
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మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

2 సమూయేలు 18:31 => అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు 

శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు 

నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 22:48 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండనచేయు దేవుడు ఆయన నా నిమితత్ము 

పగతీరుచ్ దేవుడు జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 

1 సమూయేలు 24:4 => దావీదు జనులు అదిగో నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది నీవు అతనికి 

చేయునటుల్ నీ శతుర్వుని నీచేతికి అపప్గింతునని యెహోవా నీతో చెపిప్న దినము వచెచ్నని అతనితో 

అనగా; దావీదు లేచి వచిచ్ సౌలునకు తెలియకుండ అతని పైవసత్రపు చెంగును కోసెను. 
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2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

వచనము 11 

వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని పటుట్కొని చంపించితిని. 

కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము మీదనే నిరో ద్షియగువానిని 

చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? లోకములో ఉండకుండ నేను 

మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

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

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

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

1 రాజులు 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

కీరత్నలు 31:5 => నా ఆతమ్ను నీచేతి కపప్గించుచునాన్ను యెహోవా సతయ్దేవా, ననున్ 

విమోచించువాడవు నీవే.  

కీరత్నలు 31:6 => నేను యెహోవాను నముమ్కొనియునాన్ను వయ్రథ్మైన దేవతలను అనుసరించువారు 

నాకు అసహుయ్లు.  

కీరత్నలు 31:7 => నీవు నా బాధను దృషిట్ంచియునాన్వు నా పార్ణబాధలను నీవు కనిపెటిట్యునాన్వు 

కావున నీ కృపనుబటిట్ నేను ఆనందభరితుడనై సంతోషించెదను. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 
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కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 34:22 => యెహోవా తన సేవకుల పార్ణమును విమోచించును ఆయన 

శరణుజొచిచ్నవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. 

కీరత్నలు 71:23 => నేను నినున్ కీరిత్ంచునపుప్డు నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా పార్ణమును 

నినున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయును. నాకు కీడు చేయజూచువారు సిగుగ్పడియునాన్రు  

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 106:10 => వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రకిష్ంచెను శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని 

విమోచించెను. 

కీరత్నలు 107:2 => యెహోవా విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురు గాక విరోధుల 

చేతిలోనుండి ఆయన విమోచించినవారును 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

1 రాజులు 21:16 => నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు 

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

కీరత్నలు 54:7 => ఆపదలనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ విడిపించియునాన్డు నా శతుర్వుల గతిని 

చూచి నా కనున్ సంతోషించుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 20:26 => జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము 

దొరిల్ంచును. 

వచనము 12 

సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు మాననని చెపిప్, దావీదు 

తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను నరికి వారి శవములను 

హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో 

అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1:3 => అతడు దావీదును దరిశ్ంచి నేలను సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు 

నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యడిగెను. అందుకు వాడు ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములోనుండి నేను 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్తిననెను. 

2 సమూయేలు 1:4 => జరిగిన సంగతులేవో నాతో చెపుప్మని దావీదు సెలవియయ్గా వాడు జనులు 

యుదధ్మందు నిలువలేక పారిపోయిరి. అనేకులు పడి చచిచ్రి, సౌలును అతని కుమారుడైన 

యోనాతానును మరణమైరి అనెను. 

2 సమూయేలు 1:5 => సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును మరణమైరని నీకేలాగు 

తెలిసినది అని దావీదు వాని నడుగగా వాడిటల్నెను 
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2 సమూయేలు 1:6 => గిలోబ్వ పరవ్తమునకు నేను అకసామ్తుత్గా వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన 

యీటెమీద ఆనుకొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 1:7 => అతడు రథములును రౌతులును తనను వెనువెంట తగులుచుండుట చూచి 

వెనుక తిరిగి ననున్ కనుగొని పిలిచెను. అందుకు చితత్ము నా యేలినవాడా అని నేనంటిని. 

2 సమూయేలు 1:8 => నీవెవడవని అతడు ననన్డుగగా నేను అమాలేకీయుడనని చెపిప్తిని. 

2 సమూయేలు 1:9 => అతడు నా పార్ణము ఇంక నాలో ఉనన్దిగాని తల తిర్పుప్చేత నేను బహు 

బాధపడుచునాన్ను ? నీవు నా దగగ్ర నిలువబడి ననున్ చంపుమని సెలవియయ్గా,  

2 సమూయేలు 1:10 => ఈలాగు పడినతరువాత అతడు బర్దుకడని నేను నిశచ్యించుకొని అతని 

దగగ్ర నిలిచి అతని చంపితిని; తరువాత అతని తలమీదనునన్ కిరీటమును హసత్కంకణములను 

తీసికొని నా యేలినవాడవైన నీయొదద్కు వాటిని తెచిచ్యునాన్ను అనెను. 

2 సమూయేలు 1:11 => దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ 

వారందరును ఆలాగున చేసి 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 1:13 => తరువాత దావీదు నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని ఆ వారత్ తెచిచ్నవాని నడుగగా 

వాడు నేను ఇశార్యేలు దేశమున నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడననెను. 

2 సమూయేలు 1:14 => అందుకు దావీదు భయపడక యెహోవా అభిషేకించినవానిని చంపుటకు 

నీవేల అతని మీద చెయియ్ ఎతిత్తివి?  

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

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 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  
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2 సమూయేలు 18:13 => మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 

రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి యింకను 

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 
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వచనము 1 

ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము; మేము నీ 

ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

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. 

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 6:13 => దేవుడు నోవహుతో -సమసత్ శరీరుల మూలముగా భూమి బలాతాక్రముతో 

నిండియునన్ది గనుక నా సనిన్ధిని వారి అంతము వచిచ్యునన్ది; ఇదిగో వారిని భూమితోకూడ 

నాశనము చేయుదును. 
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ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 9:15 => భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ 

చాపియుంటినేని నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

సామెతలు 2:22 => భకిత్హీనులు దేశములో నుండకుండ నిరూమ్లమగుదురు. విశావ్సఘాతకులు 

దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు. 

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరో ద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

విలాపవాకయ్ములు 1:6 => సీయోను కుమారి సౌందరయ్మంతయు తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు 

మేతలేని దుపుప్లవలె ఉనాన్రు వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి.  

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

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? 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరో ద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

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

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

వచనము 2 

పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను నడిపించువాడవై ఉంటివి. 

అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి వారిమీద అధిపతివై యుందువని 

యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 
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2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:23 => అతని శవము రాతిర్వేళ ఆ మార్నుమీద నిలువకూడదు. 

వేర్లాడదీయబడినవాడు దేవునికి శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను. 

2 సమూయేలు 3:32 => రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో 

పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:33 => నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును 

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

విలాపవాకయ్ములు 1:6 => సీయోను కుమారి సౌందరయ్మంతయు తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు 

మేతలేని దుపుప్లవలె ఉనాన్రు వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి.  

వచనము 3 

మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా రాజైన దావీదు హెబోర్నులో 

యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద రాజగుటకై వారు 

దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును హెబోర్నులోనునన్ రాజు నొదద్కు 

రాగా దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు 

సమూయేలుదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:24 => యూదావారిలో డాలును ఈటెను పటుట్కొని యుదధ్సనన్దుధ్లై 

యునన్వారు ఆరువేల ఎనిమిదివందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:25 => షిమోయ్నీయులలో యుదధ్మునకు తగిన శూరులు ఏడువేల 

నూరుమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:26 => లేవీయులలో అటిట్వారు నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:27 => అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ 

ఉనన్వారు మూడువేల ఏడు వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:29 => సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; 

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

Page  of 211 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 దినవృతాత్ంతములు 12:30 => తమ పితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు 

ఎఫార్యిమీయులలో ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:31 => మనషేష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై 

రావలెనని పేరు పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:33 => జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి 

యుదధ్మునకు పోదగినవారును యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము 

చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:34 => నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును 

ఈటెను పటుట్కొనిన వారు ముపప్ది యేడువేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:35 => దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల 

ఆరు వందల మంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:36 => ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్ సనన్దుధ్లు నలువది 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:37 => మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను 

గాదీయులలోను మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు 

యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక 

హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

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

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

Page  of 213 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

యెహోషువ 10:36 => అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

ఎగోల్నునుండి హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:32 => జనులు అశాహేలును ఎతిత్కొనిపోయి బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్ 

సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. తరువాత యోవాబును అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి తెలల్వారు 

సమయమున హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 6:1 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల మంది శూరులను 

సమకూరుచ్కొని 

2 సమూయేలు 16:18 => హూషై యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని 

కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. 

2 సమూయేలు 19:12 => మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు 

సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని 

యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 141:6 => వారి నాయ్యాధిపతులు కొండ పేటుమీదనుండి పడదోర్యబడుదురు. కావున 

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

వచనము 4 

దావీదు ముపప్ది యేండల్వాడై యేలనారంభించి నలువది సంవతస్రములు పరిపాలన చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 
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1 సమూయేలు 18:13 => కాబటిట్ సౌలు అతని తనయొదద్ నుండనియయ్క సహసార్ధిపతిగా చేసెను; 

అతడు జనులకు ముందు వచుచ్చు పోవుచు నుండెను. 

1 సమూయేలు 18:16 => ఇశార్యేలు వారితోను యూదా వారితోను దావీదు జనులకు ముందు 

వచుచ్చు, పోవుచు నుండుటచేత వారు అతనిని పేర్మింపగా 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

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 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 
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కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 
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1 సమూయేలు 9:16 => ఎటల్నగానా జనుల మొఱఱ్ నాయొదద్కు వచెచ్ను, నేను వారిని 

దృషిట్ంచియునాన్ను; కాగా ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించుటకై నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించుటకుగాను రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాయ్మీను 

దేశములోనుండి ఒక మనుషుయ్ని నీయొదద్కు రపిప్ంచుదును. 

1 సమూయేలు 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 

1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 
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2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

పరవ్తములమీద చెదరిపోవుట చూచితిని; వీరికి యజమానుడు లేడనియు, వీరిలో పర్తివాడు తన తన 

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  
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కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

కీరత్నలు 75:3 => భూమియు దాని నివాసులందరును లయమగునపుప్డు నేనే దాని సత్ంభములను 

నిలుపుదును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 119:49 => (జాయిన ) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జాఞ్పకము చేసికొనుము 

దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుటిట్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:21 => కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు 

మనయొదద్నుండి పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

వచనము 5 

హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు మాసములు, 

యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు పరిపాలన 

చేసెను. 

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

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

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును హెబోర్నులోనునన్ రాజు నొదద్కు 

రాగా దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు 

సమూయేలుదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 

2 రాజులు 11:17 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులు యెహోవా వారని ఆయన పేరట రాజుతోను 

జనులతోను నిబంధన చేయించెను, మరియు అతడు రాజుపేరట జనులతో నిబంధన చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => అపుప్డు యెహోయాదా జనులందరు యెహోవావారై 

యుండవలెనని జనులందరితోను రాజుతోను నిబంధనచేసెను. 

నెహెమాయ్ 9:38 => వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీర ములమీదను మా పశువులమీదను 

అధికారము చూపు చునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:11 => కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను. 

1 సమూయేలు 23:18 => వీరిదద్రు యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనిన తరువాత దావీదు 

వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన యింటికి తిరిగివెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 
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ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

1 సమూయేలు 8:4 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరు కూడి రామాలో సమూయేలునొదద్కు వచిచ్ 

1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా అభిషేకము 

చేయబడెనని విని, ఫిలిషీత్యులందరు దావీదును వెదకి పటుట్కొనుటకై బయలుదేరగా దావీదు ఆ 

సంగతి విని వారిని ఎదురొక్నబోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో 

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

వచనము 6 

యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా రాజును అతని పక్షమువారును యెరూషలేమునకు 

వచిచ్రి.  

లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

Page  of 223 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => అతడు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది 

సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు 

సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళిల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

1 రాజులు 1:1 => రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా సేవకులు అతనికి ఎనిన్బటట్లు కపిప్నను 

అతనికి వెటట్ కలుగకయుండెను. 

1 రాజులు 2:11 => దావీదు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు, 

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు 

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

వచనము 7 

యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి నీవు వచిచ్నయెడల ఇచచ్టి గుర్డిడ్వారును 

కుంటివారును నినున్ తోలివేతురని దావీదునకు వరత్మానము పంపియుండిరి అయినను దావీదు 

పురమనబడిన1 సీయోను కోటను దావీదు సావ్ధీనపరచుకొనెను. ఆ దినమున అతడు 
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2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

1 రాజులు 2:11 => దావీదు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు, 

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు 

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:27 => అబార్హామును ఇసాస్కును పరదేశులైయుండిన మమేర్లో కిరయ్తరాబ్కు తన 

తండిర్యైన ఇసాస్కు నొదద్కు యాకోబు వచెచ్ను. అదే హెబోర్ను. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => అతడు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది 

సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు 

సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 
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కీరత్నలు 108:8 => గిలాదు నాది మనషేష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము.  

వచనము 8 

యెబూసీయులను హతము చేయువారందరు నీటి కాలువపైకి వెళిల్, దావీదునకు హేయులైన 

గుర్డిడ్వారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెపెప్ను. అందునుబటిట్ గుర్డిడ్వారును కుంటివారును 

ఉనాన్రు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

యెహోషువ 10:3 => హెబోర్ను రాజైన హోహాము నొదద్కును, యరూమ్తు రాజైన పిరాము నొదద్కును, 

నాయ్యాధిపతులు 1:8 => యూదా వంశసుథ్లు యెరూషలేముమీదికి యుదధ్ము చేసి దానిని పటుట్కొని 

కొలల్బెటిట్ ఆ పటట్ణమును కాలిచ్వేసిరి. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

యెహోషువ 15:63 => యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులను యూదా వంశసుథ్లు 

తోలివేయలేకపోయిరి గనుక యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదా వంశసుథ్లయొదద్ 

నివసించుచునాన్రు. 

యెహోషువ 18:28 => వారి వంశముల చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

నాయ్యాధిపతులు 1:8 => యూదా వంశసుథ్లు యెరూషలేముమీదికి యుదధ్ము చేసి దానిని పటుట్కొని 

కొలల్బెటిట్ ఆ పటట్ణమును కాలిచ్వేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు 

వెళల్గొటట్లేదు ; యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూషలేములో 

నివసించుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:10 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడపనొలల్క లేచి వెళిల్, యెబూసను 

యెరూషలేము ఎదుటికి వచెచ్ను. అపుప్డు జీను కటట్బడిన రెండు గాడిదలును 
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నాయ్యాధిపతులు 19:11 => అతని ఉపపతిన్యు అతనితోకూడ ఉండెను. వారు యెబూసునకు 

సమీపించినపుప్డు పొర్దుద్ చాలా వార్లెను గనుక అతని దాసుడు మనము యెబూసీయులదైన యీ 

పటట్ణము పర్వేశించి దానిలో ఈ రాతిర్ బసచేయుదము రండని తన యజమానునితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:12 => అతని యజమానుడు ఇశార్యేలీయులు కాని అనుయ్ని పటట్ణము 

పర్వేశింపము. గిబియావరకు పర్యాణము చేయుదమనెను. 

2 సమూయేలు 5:8 => యెబూసీయులను హతము చేయువారందరు నీటి కాలువపైకి వెళిల్, 

దావీదునకు హేయులైన గుర్డిడ్వారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెపెప్ను. అందునుబటిట్ 

గుర్డిడ్వారును కుంటివారును ఉనాన్రు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుటెట్ను. 

యిరిమ్యా 37:10 => మీతో యుదధ్ముచేయు కలీద్యుల దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి 

వారిలో గాయపడిన వారిని మాతర్మే మిగిలించినను వారే తమ గుడారములలోనుండి వచిచ్ యీ 

పటట్ణమును అగిన్తో కాలిచ్వేయుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:11 => అతని ఉపపతిన్యు అతనితోకూడ ఉండెను. వారు యెబూసునకు 

సమీపించినపుప్డు పొర్దుద్ చాలా వార్లెను గనుక అతని దాసుడు మనము యెబూసీయులదైన యీ 

పటట్ణము పర్వేశించి దానిలో ఈ రాతిర్ బసచేయుదము రండని తన యజమానునితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => తరువాత దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును యెరూషలేమనబడిన 

యెబూసునకు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచచ్ట ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 3:15 => అటు వెనుక మిసాప్ పర్దేశమునకు అధిపతియైన కొలోహ్జె కుమారుడైన షలూల్ము 

ధారయొకక్ గుమమ్మును బాగుచేసి కటిట్న తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను 

అమరెచ్ను. ఇదియుగాక దావీదు పటట్ణమునుండి కిర్ందకుపోవు మెటల్వరకు రాజు తోటయొదద్నునన్ 

సిలోయము మడుగు యొకక్ గోడను అతడు కటెట్ను. 
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కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 10:5 => వారెలల్పప్డు భయము మానుకొని పర్వరిత్ంతురు నీ నాయ్యవిధులు ఉనన్తమైనవై 

వారి దృషిట్కి అందకుండును. వారు తమ శతుర్వులనందరిని చూచి తిరసక్రింతురు. 

యిరిమ్యా 21:13 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోయలో నివసించుదానా, మైదానమందలి 

బండవంటిదానా, మా మీదికి రాగలవాడెవడు, మా నివాససథ్లములలో పర్వేశించువాడెవడు? 

అనుకొనువారలారా, 

వచనము 9 

దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. మరియు మిలోల్నుండి 

దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 9:11 => సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీరిత్ంచుడి ఆయన కిర్యలను పర్జలలో 

పర్చురము చేయుడి. 

కీరత్నలు 48:12 => ముందు రాబోవు తరములకు దాని వివరము మీరు చెపుప్నటుల్ సీయోనుచుటుట్ 

తిరుగుచు దానిచుటుట్ సంచరించుడి 

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 
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యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 14:1 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱఱ్పిలల్ సీయోను పరవ్తముమీద 

నిలువబడియుండెను . ఆయన నామమును ఆయన తండిర్ నామమును నొసళల్యందు 

లిఖింపబడియునన్ నూట నలువది నాలుగు వేలమంది ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 3:1 => తరువాత సొలొమోను ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో కుమారెత్ను పెండిల్చేసికొని అతనికి 

అలుల్డాయెను. తన నగరును యెహోవా మందిరమును యెరూషలేము చుటుట్ పార్కారమును కటిట్ంచుట 

ముగించిన తరువాత ఫరో కుమారెత్ను దావీదు పురమునకు రపిప్ంచెను. 
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1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి 

దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 

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 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:29 => కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ చేరిచ్న తరువాత గెరిజీమను కొండమీద ఆ దీవెన వచనమును, ఏబాలుకొండ మీద ఆ 

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 

1 రాజులు 11:27 => ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి 

తన తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

నెహెమాయ్ 3:15 => అటు వెనుక మిసాప్ పర్దేశమునకు అధిపతియైన కొలోహ్జె కుమారుడైన షలూల్ము 

ధారయొకక్ గుమమ్మును బాగుచేసి కటిట్న తరువాత దానికి తలుపులు నిలిపి తాళములను గడియలను 

అమరెచ్ను. ఇదియుగాక దావీదు పటట్ణమునుండి కిర్ందకుపోవు మెటల్వరకు రాజు తోటయొదద్నునన్ 

సిలోయము మడుగు యొకక్ గోడను అతడు కటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 12:37 => వారికి ఎదురుగా ఉనన్ ఊట గుమమ్ము దగగ్ర దావీదుపురము యొకక్ 

మెటల్మీద దావీదునగరును దాటి పార్కారము వెంబడి తూరుప్వైపు నీటి గుమమ్ము వరకు పోయిరి. 
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కీరత్నలు 20:2 => పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి ఆయన నీకు సహాయము చేయును గాక 

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 

యిరిమ్యా 21:13 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోయలో నివసించుదానా, మైదానమందలి 

బండవంటిదానా, మా మీదికి రాగలవాడెవడు, మా నివాససథ్లములలో పర్వేశించువాడెవడు? 

అనుకొనువారలారా, 

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

జెఫనాయ్ 1:10 => ఆ దినమందు మతస్య్పు గుమమ్ములో రోదన శబద్మును, పటట్ణపు దిగువ 

భాగమున అంగలారుప్ను వినబడును, కొండల దికుక్నుండి గొపప్ నాశనము వచుచ్ను. ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

వచనము 10 

దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను. 

యెహోషువ 15:16 => కాలేబు కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్కొని దానిని కొలల్పెటిట్న వానికి నా కుమారెత్యైన 

అకాస్ను ఇచిచ్ పెండిల్చేసెదనని చెపప్గా 

యెహోషువ 15:17 => కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను 

గనుక అతడు తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => ఎవడు మొదట యెబూసీయులను హతముచేయునో వాడు 

ముఖుయ్డును సైనాయ్ధిపతియునగునని దావీదు సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు 

అందరికంటె ముందుగా ఎకిక్ ఆ యాధిపతయ్మును పొందెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి 

దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:8 => దావీదు మిలోల్ మొదలుకొని చుటుట్ను పటట్ణమును కటిట్ంచెను; 

యోవాబు పటట్ణములో మిగిలిన భాగములను బాగుచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:9 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు 

ఈ పర్కారము అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను. 

యెహోషువ 18:28 => వారి వంశముల చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

2 సమూయేలు 5:6 => యెబూసీయులు దేశములో నివాసులై యుండగా రాజును అతని 

పక్షమువారును యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.  

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 

యోవేలు 2:7 => బలాఢుయ్లు పరుగెతుత్నటుల్ అవి పరుగెతుత్చునన్వి శూరులు పార్కారములను 

ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి  

వచనము 11 

తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను కాసెపనివారిని పంపగా 

వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

2 సమూయేలు 5:7 => యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి నీవు వచిచ్నయెడల 

ఇచచ్టి గుర్డిడ్వారును కుంటివారును నినున్ తోలివేతురని దావీదునకు వరత్మానము పంపియుండిరి 

అయినను దావీదు పురమనబడిన1 సీయోను కోటను దావీదు సావ్ధీనపరచుకొనెను. ఆ దినమున 

అతడు 
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నాయ్యాధిపతులు 9:6 => తరువాత షెకెము యజమానులందరును మిలోల్ ఇంటివారందరును 

కూడివచిచ్ షెకెములోనునన్ మసత్కి వృక్షముకిర్ంద దండుపాళెమునొదద్ అబీమెలెకును రాజుగా 

నియమించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:20 => లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ 

యింటివారిని కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ 

బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 11:27 => ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి 

తన తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:8 => దావీదు మిలోల్ మొదలుకొని చుటుట్ను పటట్ణమును కటిట్ంచెను; 

యోవాబు పటట్ణములో మిగిలిన భాగములను బాగుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:5 => మరియు రాజు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, పాడైన గోడ యావతుత్ కటిట్ంచి, 

గోపురములవరకు దానిని ఎతుత్ చేయించి, బయట మరియొక గోడను కటిట్ంచి, దావీదు పటట్ణములో 

మిలోల్ దురగ్మును బాగుచేయించెను. మరియు ఈటెలను డాళల్ను విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 
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కీరత్నలు 122:3 => యెరూషలేమా, బాగుగా కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు కటట్బడియునాన్వు 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యెషయా 29:1 => అరీయేలుకు శర్మ దావీదు దండుదిగిన అరీయేలు పటట్ణమునకు శర్మ 

సంవతస్రము వెంబడి సంవతస్రము గడవనీయుడి పండుగలను కర్మముగా జరుగనీయుడి.  

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 

జెఫనాయ్ 1:10 => ఆ దినమందు మతస్య్పు గుమమ్ములో రోదన శబద్మును, పటట్ణపు దిగువ 

భాగమున అంగలారుప్ను వినబడును, కొండల దికుక్నుండి గొపప్ నాశనము వచుచ్ను. ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

వచనము 12 

ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన 

జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు గర్హించెను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

Page  of 234 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 
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నాయ్యాధిపతులు 1:19 => యెహోవా యూదా వంశసుథ్లకు తోడైయునన్ందున వారు 

మ నయ్ దే శ ము ను సావ్ ధీ న ప ర చు కొ ని రి . అ యి తే మై దా న మం దు ని వ సిం చు వా రి కి 

ఇనుపరథములునన్ందున వారిని వెళల్గొటట్లేకపోయిరి. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:9 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు 

ఈ పర్కారము అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

హగగ్యి 2:4 => అయినను యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా జెరుబాబ్బెలూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడవైన యెహోషువా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 

దేశములోనునన్ సమసత్జనులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పని జరిగించుడి; నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; 

ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 13 

దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక అనేకమైన ఉపపతున్లను 

భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును కుమారెత్లును పుటిట్రి 

1 రాజులు 5:1 => తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను 

పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము 

ఎపప్టికి దావీదుతో సేన్హముగా నుండెను. 

1 రాజులు 5:2 => హీరామునొదద్కు సొలొమోను ఈ వరత్మానము పంపెను. 

1 రాజులు 5:8 => సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన 

వరత్మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను 

గూరిచ్యు నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను. 
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1 రాజులు 5:9 => నా సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి సముదర్మునొదద్కు తెచెచ్దరు; అపుప్డు 

వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు నాకు నిరణ్యించు సథ్లమునకు సముదర్ముమీద చేరునటుల్ చేసి, అకక్డ 

అవి నీకు అపప్గింపబడు బందోబసుత్ నేను చేయుదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూరిచ్ 

నీవు నాకోరిక చొపుప్న జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు ఆహారము ఇచెచ్దవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

1 రాజులు 7:2 => మరియు అతడు లెబానోను అరణయ్పు నగరును కటిట్ంచెను; దీని పొడుగు నూరు 

మూరలు, వెడలుప్ ఏబది మూరలు, ఎతుత్ ముపప్ది మూరలు; నాలుగు వరుసల దేవదారు 

సత్ంభములమీద దేవదారు దూలములు వేయబడెను. 

1 రాజులు 7:3 => మరియు నలువదియైదు సత్ంభములమీద పర్కక్ గదులపైన దేవదారు కఱఱ్లతో 

అది కపప్బడెను; ఆ సత్ంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసి చొపుప్న మూడు వరుసలు ఉండెను. 

1 రాజులు 7:4 => మూడు వరుసల కిటికీలు ఉండెను; మూడు వరుసలలో కిటికీలు ఒకదానికొకటి 

యెదురుగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:5 => తలుపుల యొకక్యు కిటికీల యొకక్యు సత్ంభములు చచౌచ్కముగా ఉండెను; 

మూడు వరుసలలోను కిటికీలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:6 => మరియు అతడు సత్ంభములుగల యొక మంటపమును కటిట్ంచెను; దాని పొడుగు 

ఏబది మూరలు, వెడలుప్ ముపప్ది మూరలు; ఒక మంటపమును వాటి యెదుట ఉండెను; 

సత్ంభములును లావుగల దూలములును వాటి యెదుట నుండెను. 

1 రాజులు 7:7 => తరువాత తాను తీరుప్తీరచ్ కూరుచ్ండుటకై యొక అధికార మంటపమును 

కటిట్ంచెను; దాని నటిట్లుల్ కొన మొదలు దేవదారు కఱఱ్తో కపప్బడెను. 
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1 రాజులు 7:8 => లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కటిట్ంచెను. మరియు 

సొలొమోను తాను వివాహమైన ఫరో కుమారెత్కు ఈ మంటపమువంటి యొక నగరును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 7:9 => ఈ కటట్డములనిన్యు పునాది మొదలుకొని గోడ చూరువరకు లోపలను 

వెలుపలను వాటి పరిమాణ పర్కారముగా తొలవబడినటిట్వియు, రంపములచేత కోయబడినటిట్వియు, 

మికిక్లి వెలగలరాళల్తో కటట్బడెను; ఈ పర్కారమే గొపప్ ఆవరణపు వైపుననునన్ వెలుపలి భాగమును 

ఉండెను. 

1 రాజులు 7:10 => దాని పునాది పదేసి యెనిమిదేసి మూరలుగల మికిక్లి వెలగల పెదద్ రాళల్తో 

కటట్బడెను. 

1 రాజులు 7:11 => పైతటుట్న పరిమాణ పర్కారముగా చెకక్బడిన మికిక్లి వెలగల రాళుల్ను దేవదారు 

కఱఱ్లును కలవు. 

1 రాజులు 7:12 => గొపప్ ఆవరణమునకు చుటుట్ను మూడు వరుసల చెకిక్న రాళుల్ను, ఒక వరుస 

దేవదారు దూలములును కలవు; యెహోవా మందిరములోని ఆవరణము కటట్బడిన రీతినే ఆ 

మందిరపు మంటపమును కటట్బడెను. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 

పర్సంగి 2:6 => వృక్షముల నారుమళల్కు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు తర్వివ్ంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 
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పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

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

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => సొలొమోను తూరు రాజైన హీరాము నొదద్కు దూతలచేత ఈ 

వరత్మానము పంపెను నా తండిర్యైన దావీదు నివాసమునకై యొక నగరును కటట్తలచియుండగా నీవు 

అతనికి సరళ మార్నులను సిదధ్ముచేసి పంపించినటుల్ నాకును దయచేసి పంపించుము. 

కీరత్నలు 30:1 => యెహోవా, నా శతుర్వులను నా విషయమై సంతోషింపనియయ్క నీవు 

ననున్దధ్రించియునాన్వు అందుకై నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  

వచనము 14 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని 

రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని 

దావీదు గర్హించెను. 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు వార్సి పంపిన 

ఉతత్రమేమనగా యెహోవా తన జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషుట్ను 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.  

యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:21 => అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగుమంది భారయ్లను 

వివాహము చేసికొని యిరువది యిదద్రు కుమారులను పదునారుగురు కుమారెత్లను కనెను. 

వచనము 15 

నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

ఆదికాండము 25:5 => వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ 

ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు 

అబీయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఇభారు ఏలీషూవ ఎలాప్లెటు 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => నోగహు నెపెగు యాఫీయ  

1 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => ఎలీషామా బెయెలెయ్దా ఎలీపేలెటు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => రెహబాము, దావీదు కుమారుడైన యెరీమోతు కుమారెత్యగు 

మహలతును యెషష్యి కుమారుడైన ఏలీయాబు కుమారెత్యగు అబీహాయిలును వివాహము 

చేసికొనెమ. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:19 => అతనికి యూషు షెమరాయ్ జహము అను కుమారులు కలిగిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబాష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబాష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:21 => అబీయా వృదిధ్నొందెను, అతడు పదునాలుగుమంది భారయ్లను 

వివాహము చేసికొని యిరువది యిదద్రు కుమారులను పదునారుగురు కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 16:3 => కాబటిట్ అబార్ము కనాను దేశములో పదియేండుల్ కాపురమునన్ తరువాత 

అబార్ము భారయ్యైన శారయి తన దాసియైన హాగరను ఐగుపీత్యురాలిని తీసికొని తన పెనిమిటియైన 

అబార్మునకు భారయ్గా ఉండునటుల్ అతనికిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 
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2 సమూయేలు 11:27 => అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను 

తన నగరికి తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు 

చేసినది యెహోవా దృషిట్కి దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబాష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

వచనము 16 

ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  

1 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు 

జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు 

అబీయా. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 
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2 సమూయేలు 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు 

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు 

జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

వచనము 17 

జనులు ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరని ఫిలిషీత్యులకు 

వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ వారత్విని 

పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  

1 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఇభారు ఏలీషూవ ఎలాప్లెటు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 

వచనము 18 
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ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా  

1 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => ఎలీషామా బెయెలెయ్దా ఎలీపేలెటు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు 

జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 

వచనము 19 

దావీదునేను ఫిలిషీత్యుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ 

విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా అభిషేకము 

చేయబడెనని విని, ఫిలిషీత్యులందరు దావీదును వెదకి పటుట్కొనుటకై బయలుదేరగా దావీదు ఆ 

సంగతి విని వారిని ఎదురొక్నబోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 
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పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 11:16 => అంతట దేవుని యెదుట సింహాసనాసీనులగు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు 

సాషాట్ంగపడి దేవునికి నమసాక్రముచేసి 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 23:14 => దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

బేతెల్హేములో ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => దావీదు మరుగు సథ్లమందుండగా ఫిలిషీత్యుల దండు 

బేతెల్హేమునందుండెను. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 21:15 => ఫిలిషీత్యులకును ఇశార్యేలీయులకును యుదధ్ము మరల జరుగగా 

దావీదు తన సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్సిలెల్ను. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

వచనము 20 
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కాబటిట్ దావీదు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్ అచచ్ట వారిని హతముచేసి, జలపర్వాహములు 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట నిలువకుండ నాశనము చేసెననుకొని ఆ 

సథ్లమునకు బయలెప్రాజీమను2 పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 

యెహోషువ 15:8 => ఆ సరిహదుద్ పడమట బెన హినోన్ము లోయ మారగ్ముగా దకిష్ణదికుక్న 

యెబూసీయుల దేశమువరకు, అనగా యెరూషలేమువరకు నెకెక్ను. ఆ సరిహదుద్ పడమట హినోన్ము 

లోయకు ఎదురుగానునన్ కొండ నడికొపుప్వరకు వాయ్పించెను. అది ఉతత్ర దికుక్న రెఫాయీయుల 

లోయ తుదనునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు 

అదులాల్ము అను చటుట్రాతికొండ గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము 

రెఫాయీయుల లోయలో దిగియుండెను. 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 21:16 => అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు 

ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ 

యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 

వచనము 21 

ఫిలిషీత్యులు తమ బొమమ్లను అచచ్ట విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును అతనివారును వాటిని 

పటుట్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:2 => అంతట దావీదు నేను వెళిల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:4 => దావీదు మరల యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను నీవు లేచి కెయీలాకు 

వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీచేతికి అపప్గించుదునని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 30:7 => పిమమ్ట దావీదు ఏఫోదు తెమమ్ని యాజకుడగు అహీమెలెకు కుమారుడైన 

అబాయ్తారుతో చెపప్గా అబాయ్తారు ఏఫోదును దావీదు నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 
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యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

1 రాజులు 22:15 => అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము 

చేయుటకు మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు యెహోవా 

దానిని రాజవైన నీచేతికి నపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో 

అనెను. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 
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1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సంఖాయ్కాండము 21:34 => యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని 

అతని సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని; నీవు హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

యెహోషువ 6:2 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని 

రాజును పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 

యెహోషువ 9:14 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత 

పుచుచ్కొనగా 

1 సమూయేలు 14:37 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు 

ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి నపప్గింతువా అని దేవుని యొదద్ విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన 

అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క యుండెను. 

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 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:10 => ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను పోయినయెడల నీవు వారిని నాచేతికి 

అపప్గించుదువా? అని దావీదు దేవునియొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా పొముమ్, నేను వారిని నీచేతికి 

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:18 => ఎటల్నగా మీ దేవుడైన యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా? 

చుటుట్నునన్ వారివలన తొందరలేకుండ ఆయన మీకు నెమమ్ది యిచిచ్యునాన్డు గదా? దేశనివాసులను 

ఆయన నాకు వశపరచియునాన్డు, యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల భయమువలనను 

దేశము లోపరచబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => మరియు యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో నేడు 

యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

వచనము 22 

ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా 

యెషయా 28:21 => నిజముగా తన కారయ్మును తన ఆశచ్రయ్మైన కారయ్మును చేయుటకు 

అపూరవ్మైన తన కారయ్ము నొనరించుటకు ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినటుల్ యెహోవా 

లేచును గిబియోను లోయలో ఆయన రేగినటుల్ రేగును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => వారు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్నపుప్డు దావీదు అచచ్ట వారిని 

హతముచేసి జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట 

నిలువకుండ నాశనము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు బయలెప్రాజీము2 అను పేరుపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:18 => ఎటల్నగా మీ దేవుడైన యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా? 

చుటుట్నునన్ వారివలన తొందరలేకుండ ఆయన మీకు నెమమ్ది యిచిచ్యునాన్డు గదా? దేశనివాసులను 

ఆయన నాకు వశపరచియునాన్డు, యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల భయమువలనను 

దేశము లోపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

విలాపవాకయ్ములు 2:13 => యెరూషలేముకుమారీ, ఎటిట్మాటలచేత నినున్ హెచచ్రించుదును? 

దేనితో నినున్ సాటిచేయుదును? సీయోనుకుమారీ, కనయ్కా, నినున్ ఓదారుచ్టకు దేనితో నినున్ 

పోలుచ్దును? నీకు కలిగిన నాశనము సముదర్మంత గొపప్ది నినున్ సవ్సథ్పరచగలవాడెవడు?  
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వచనము 23 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, 

కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

1 సమూయేలు 5:2 => దాగోను గుడిలో దాగోను ఎదుట దాని నుంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:3 => అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును లేవనెతిత్ వాని 

సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:4 => ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా దాగోను యెహోవా మందసము 

ఎదుట నేలను బోరల్బడి యుండెను. దాగోను యొకక్ తలయు రెండు అరచేతులును తెగవేయబడి గడప 

దగగ్ర పడియుండెను, వాని మొండెము మాతర్ము వానికి మిగిలియుండెను. 

1 సమూయేలు 5:5 => కాబటిట్ దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచుచ్ వారేమి నేటివరకు 

ఎవరును అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్ గుడిగడపను తొర్కుక్టలేదు. 

1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడ డ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => వారు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్నపుప్డు దావీదు అచచ్ట వారిని 

హతముచేసి జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట 

నిలువకుండ నాశనము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు బయలెప్రాజీము2 అను పేరుపెటెట్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => వారు అచచ్ట తమ దేవతలను విడిచిపెటిట్పోగా వాటిని అగిన్చేత 

కాలిచ్వేయవలెనని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

యెషయా 37:19 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుడు కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని 

నిరూమ్లముచేసిరి. 

యెషయా 46:1 => బేలు కూలుచునన్ది నెబో కుర్ంగుచునన్ది వాటి పర్తిమలు జంతువులమీదను 

పశువులమీదను మోయబడుచునన్వి 

యెషయా 46:2 => మీ మోతలు సొమమ్సిలుల్ పశువులకు భారముగా నునన్వి అవి కుర్ంగుచు 

కూలుచునుండి ఆ బరువులను విడిపించుకొనలేక తామే చెరలోనికి పోయియునన్వి.  

యిరిమ్యా 43:12 => ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్లో నేను అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్ను, వాటిని నెబుకదెర్జరు 

కాలిచ్వేయును, ఆ దేవతలను చెరగొనిపోవును, గొఱఱ్లకాపరి తన వసత్రమును చుటుట్కొనునటుల్ అతడు 

ఐగుపుత్ దేశమును తనకు చుటుట్కొని నిరాటంకముగా అకక్డనుండి సాగిపోవును. 

ఆదికాండము 31:30 => నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, 

నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 

2 రాజులు 10:26 => బయలు గుడిలోని నిలువు విగర్హములను బయటికి తీసికొనివచిచ్ వాటిని 

కాలిచ్వేసిరి. 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగివచిచ్న తరువాత అతడు 

శేయీరువారి దేవతలను తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపము 

వేసెను. 

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 
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వచనము 24 

కంబళిచెటల్ కొనలను చపుప్డు వినగానే ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుటకై యెహోవా 

బయలుదేరుచునాన్డు గనుక అపుప్డే నీవు తవ్రగా బయలుదేరవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఫిలిషీత్యులు మరల ఆ లోయలోనికి దిగిరాగా 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 

యెహోషువ 15:8 => ఆ సరిహదుద్ పడమట బెన హినోన్ము లోయ మారగ్ముగా దకిష్ణదికుక్న 

యెబూసీయుల దేశమువరకు, అనగా యెరూషలేమువరకు నెకెక్ను. ఆ సరిహదుద్ పడమట హినోన్ము 

లోయకు ఎదురుగానునన్ కొండ నడికొపుప్వరకు వాయ్పించెను. అది ఉతత్ర దికుక్న రెఫాయీయుల 

లోయ తుదనునన్ది. 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 21:15 => ఫిలిషీత్యులకును ఇశార్యేలీయులకును యుదధ్ము మరల జరుగగా 

దావీదు తన సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్సిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు 

అదులాల్ము అను చటుట్రాతికొండ గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము 

రెఫాయీయుల లోయలో దిగియుండెను. 

కీరత్నలు 84:6 => వారు బాకా లోయలోబడి వెళుల్చు దానిని జలమయముగా చేయుదురు తొలకరి 

వాన దానిని దీవెనలతో కపుప్ను. 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

వచనము 25 

దావీదు యెహోవా తనకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, గెబనుండి గెజెరువరకు ఫిలిషీత్యులను తరుముచు 

హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 5:19 => దావీదునేను ఫిలిషీత్యుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని 

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

యెహోషువ 8:2 => నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని 

రాజునకును చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు 

పడమటి వైపున మాటుగాండల్నుంచుము. 

యెహోషువ 8:7 => లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ దేవుడైన యెహోవా మీచేతికి దాని 

నపప్గించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => దావీదు తిరిగి దేవునియొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు దేవుడు 

నీవు వారిని తరుముకొని పోక వారిని తపిప్ంచుకొని చుటుట్ తిరిగి కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా నిలిచి 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 
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మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 8:23 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 

మతత్యి 8:25 => వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను 

రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను లేపిరి. 

యోహాను 9:6 => ఆయన ఇటుల్ చెపిప్ నేలమీద ఉమిమ్వేసి, ఉమిమ్తో బురదచేసి, వాని కనున్లమీద ఆ 

బురద పూసి 

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => దావీదు తిరిగి దేవునియొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు దేవుడు 

నీవు వారిని తరుముకొని పోక వారిని తపిప్ంచుకొని చుటుట్ తిరిగి కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా నిలిచి 

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. 

యెహోషువ 6:10 => మరియు యెహోషువ మీరు కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినము వరకు 

మీరు కేకలు వేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు రావలదు, నేను 

చెపుప్నపుప్డే మీరు కేకలు వేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గిబియా చుటుట్ మాటుగాండర్ను పెటిట్రి. 

1 సమూయేలు 14:37 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల వెనుక నేను దిగిపోయిన యెడల నీవు 

ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారి నపప్గింతువా అని దేవుని యొదద్ విచారణ చేయగా, ఆ దినమున ఆయన 

అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్క యుండెను. 
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1 సమూయేలు 23:2 => అంతట దావీదు నేను వెళిల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

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 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:10 => ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను పోయినయెడల నీవు వారిని నాచేతికి 

అపప్గించుదువా? అని దావీదు దేవునియొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా పొముమ్, నేను వారిని నీచేతికి 

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => మరియు యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో నేడు 

యెహోవాయొదద్ సంగతి విచారణ చేయుదము రండనగా 
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కీరత్నలు 84:6 => వారు బాకా లోయలోబడి వెళుల్చు దానిని జలమయముగా చేయుదురు తొలకరి 

వాన దానిని దీవెనలతో కపుప్ను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 262 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వచనము 1 

తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల మంది శూరులను సమకూరుచ్కొని 

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 

నాయ్యాధిపతులు 4:14 => దెబోరాలెముమ్, యెహోవా సీసెరాను నీచేతికి అపప్గించిన దినము ఇదే, 

యెహోవా నీకు ముందుగా బయలుదేరునుగదా అని బారాకుతో చెపిప్నపుప్డు, బారాకు ఆ 

పదివేలమంది మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని తాబోరు కొండమీదినుండి దిగి వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:15 => గిదోయ్ను ఆ కల వివరమును దాని తాతప్రయ్మును వినినపుప్డు అతడు 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేసి ఇశార్యేలీయుల దండులోనికి తిరిగివెళిల్ లెండి, యెహోవా 

మిదాయ్నీయుల దండును మీచేతికి అపప్గించుచునాన్డని చెపిప్ 

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 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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

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. 

ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 11:4 => మోషే ఫరోతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా మధయ్రాతిర్ నేను 

ఐగుపుత్ దేశములోనికి బయలువెళె ల్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

యెహోషువ 6:10 => మరియు యెహోషువ మీరు కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినము వరకు 

మీరు కేకలు వేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు రావలదు, నేను 

చెపుప్నపుప్డే మీరు కేకలు వేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

2 రాజులు 13:17 => తూరుప్వైపున నునన్ కిటికీని విపుప్మని చెపప్గా అతడు విపెప్ను. అపుప్డు 

ఎలీషా బాణము వేయుమని చెపప్గా అతడు బాణము వేసెను అతడు ఇది యెహోవా రక్షణ బాణము, 

సిరియనులచేతిలోనుండి మిముమ్ను రకిష్ంచు బాణము; సిరియనులు నాశనమగునటుల్ నీవు అఫెకులో 

వారిని హతము చేయుదువని చెపిప్, 

యెహెజేక్లు 3:13 => మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు 

చపుప్డును వాటి పర్కక్నునన్ చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్ సందడి జరుగుచునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 

వచనము 2 

బయలుదేరి, కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను తన నామము 

పెటట్బడిన దేవుని మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ వారందరితో కూడ 

బాయిలా యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:16 => దేవుడు తనకు సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదు చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్మును గిబియోను మొదలుకొని గాజెరువరకు తరిమి 

హతముచేసిరి. 

యెహోషువ 16:10 => అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు 

సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ 

దాసులైయునాన్రు. 
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కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

యెషయా 28:21 => నిజముగా తన కారయ్మును తన ఆశచ్రయ్మైన కారయ్మును చేయుటకు 

అపూరవ్మైన తన కారయ్ము నొనరించుటకు ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినటుల్ యెహోవా 

లేచును గిబియోను లోయలో ఆయన రేగినటుల్ రేగును.  

వచనము 3 

వారు దేవుని మందసమును కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి గిబియాలోనునన్ అబీనాదాబుయొకక్ 

యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు కుమారులగు ఉజా జ్యును అహోయ్యును ఆ కొర్తత్ బండిని 

తోలిరి. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 

తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; 

సౌలు దినములలో దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక 

జనులందరును ఆ పర్కారము చేయుదుమనిరి. 

కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

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. 

కీరత్నలు 132:6 => అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి యాయరు పొలములలో అది 

దొరికెను. 

2 రాజులు 23:1 => అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని 

తనయొదద్కు పిలువనంపించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:45 => మన పితరులు తమ పెదద్లచేత దానిని తీసికొనినవారై, దేవుడు 

తమ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న జనములను వారు సావ్ధీనపరచుకొనన్పుప్డు, యెహోషువతో కూడ ఈ 

దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచిచ్రి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను. 

వచనము 4 
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దేవుని మందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనిరాగా అహోయ్ దాని 

ముందర నడిచెను 

యెహోషువ 15:9 => ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ నడికొపుప్నుండియు నెఫోత్య నీళల్యూట 

యొదద్నుండియు ఏఫోర్నుకొండ పురములవరకు వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీమను బాలావరకు 

సాగెను. 

యెహోషువ 15:10 => ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి 

కెసాలోనను యారీముకొండ యొకక్ ఉతత్రపు వైపునకు దాటి బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపునకు 

వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 15:60 => కిరయ్తాయ్రీమనగా కిరయ్తబ్యలు రబాబ్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా రెండు 

పటట్ణములు. 

1 సమూయేలు 7:1 => అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్ యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి 

కొండయందుండే అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్ దానిని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును 

పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => కెరూబులమధయ్ నివాసముచేయు దేవుడైన యెహోవా నామము 

పెటట్బడిన ఆయన మందసమును యూదాలోనుండు కిరయ్తాయ్రీము అనబడిన బాలానుండి 

తీసికొనివచుచ్టకై అతడును ఇశార్యేలీయులందరును అచచ్టికి పోయిరి. 

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 
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లేవీయకాండము 24:12 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో 

ఉంచిరి.  

లేవీయకాండము 24:13 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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. 

యెషయా 47:4 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా అని 

మా విమోచకునికి పేరు. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

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 

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

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

1 రాజులు 8:7 => కెరూబుల రెకక్లు మందస సాథ్నము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు 

మందసమును దాని దండెలను పైతటుట్న కమెమ్ను. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

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

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడ డ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 
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యెహోషువ 18:14 => అకక్డనుండి దాని సరిహదుద్ దకిష్ణమున బెత హోరోనుకును ఎదురుగానునన్ 

కొండనుండి పడమరగా దకిష్ణమునకు తిరిగి అకక్డనుండి యూదా వంశసుథ్ల పటట్ణమైన కిరాయ్తాబ్లు 

అనగా కిరయ్తాయ్రీమువరకు వాయ్పించెను, అది పడమటిదికుక్. 

1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

కీరత్నలు 78:67 => పిమమ్ట ఆయన యోసేపు గుడారమును అసహియ్ంచుకొనెను ఎఫార్యిము 

గోతర్మును కోరుకొనలేదు. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

వచనము 5 

దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన నానావిధములైన సితారాలను 

సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను వాయించుచు యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడ డ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

Page  of 271 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

సంఖాయ్కాండము 4:7 => సనిన్ధిబలల్మీద నీలిబటట్ను పరచి దానిమీద గినెన్లను ధూపారుత్లను 

పాతర్లను తరప్ణ పాతర్లను ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. 

అపుప్డు వారు వాటిమీద ఎఱఱ్బటట్ పరచి  

సంఖాయ్కాండము 4:8 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్పు కపుప్వేసి దాని మోతకఱఱ్లను 

దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:10 => దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన 

కపుప్లో పెటిట్ దండెమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:11 => మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబటట్ను పరచి 

సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో దానిని కపిప్ దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 

1 సమూయేలు 6:7 => కాబటిట్ మీరు కొర్తత్ బండి ఒకటి చేయించి, కాడిమోయని పాడి ఆవులను 

రెంటిని తోలితెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను వాటి దగగ్రనుండి యింటికి తోలి 

నిరగ్మకాండము 37:5 => మందసమును మోయుటకు దాని పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ 

మోతకఱఱ్లను చొనిపెను. 

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 
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బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసమును బంగారు గడ డ్లును పందికొకుక్ రూపములును 

గల ఆ చినన్ పెటెట్ను బండిమీద ఎతత్గా 

1 సమూయేలు 7:1 => అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్ యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి 

కొండయందుండే అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్ దానిని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును 

పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => వారు దేవుని మందసమును ఒక కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి, 

అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనివచిచ్రి; ఉజా జ్యును అహోయ్యును బండిని తోలిరి. 

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. 

వచనము 6 

వారు నాకోను కళల్ము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున ఉజా జ్ చేయిచాపి దేవుని 

మందసమును పటుట్కొనగా 

1 సమూయేలు 7:1 => అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్ యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి 

కొండయందుండే అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్ దానిని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును 

పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 7:2 => మందసము కిరయ్తాయ్రీములోనుండిన కాలము ఇరువై సంవతస్రములాయెను. 

ఇశార్యేలీయులందరు యెహోవాను అనుసరింప దుఃఖించుచుండగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => వారు దేవుని మందసమును ఒక కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి, 

అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనివచిచ్రి; ఉజా జ్యును అహోయ్యును బండిని తోలిరి. 

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 

వచనము 7 

యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని 

మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 10:5 => ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 

వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; 

1 సమూయేలు 16:16 => మా యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇముమ్, నీ దాసులమైన మేము సిదధ్ముగా 

నునాన్ము. సితారా చమతాక్రముగా వాయింపగల యొకని విచారించుటకై మాకు సెలవిముమ్ దేవుని 

యొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ నినున్ పటిట్నపుప్డెలల్ అతడు సితారా చేతపటుట్కొని వాయించుటచేత నీవు 

బాగుపడుదువని అతనితో ననిరి 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఉజీజ్యేలు సంతతివారి కధిపతియగు అమిమ్నాదాబును వాని 

బంధువులలో నూట పండెర్ండుగురిని దావీదు సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే 

ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 
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ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:23 => బెరెకాయ్యును ఎలాక్నాయును మందసమునకు ముందు నడుచు 

కావలివారుగాను 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 68:26 => సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా, 

పర్భువును సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషు ఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  
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కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

దానియేలు 3:5 => ఏమనగా, బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ సుంఫోనీయ వీణ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

ఆమోసు 5:23 => మీ పాటల ధవ్ని నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ సవ్రమండలముల నాదము 

వినుట నాకు మనసుస్లేదు. 
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ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

1 రాజులు 5:8 => సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన 

వరత్మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను 

గూరిచ్యు నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

కీరత్నలు 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 43:4 => అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు 

దేవునియొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను  

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

వచనము 8 
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యెహోవా ఉజా జ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా దావీదు వాయ్కులపడి ఆ సథ్లమునకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ 

అను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:9 => వారు కీదోను కళళ్మునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు 

జారినందున మందసమును పటుట్కొనవలెనని ఉజా జ్ చేయిచాపగా 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:19 => వారు అతిపరిశుదధ్మైన దానికి సమీపించినపుప్డు వారు చావక 

బర్దికియుండునటుల్ మీరు వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును 

లోపలికి వచిచ్ పర్తి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 
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1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

వచనము 9 

నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు 

యెహోవాకు భయపడి 

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 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:10 => యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి 

మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని 

చనిపోయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ చేయుటకును 

యెహోవా లేవీయులను ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్ వారు తపప్ మరి ఎవరును దేవుని మందసమును 

ఎతత్కూడదని దావీదు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:51 => మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము 

దిగునపుప్డు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 
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సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:28 => అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు ఆ 

దినములలో దానియెదుట నిలుచువాడు . ఇశార్యేలీయులు మరలమా సహోదరులైన 

బెనాయ్మీనీయులతో యుదధ్మునకు పోదుమా, మానుదుమా? అని యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా 

యెహోవా వెళుల్డి రేపు నీచేతికి వారిని అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => యెహోవా ఉజా జ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు 

వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అని పేరు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 
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హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 10 

యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము 

ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => యెహోవా ఉజా జ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు 

వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అని పేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

యోనా 4:1 => యోనా దీని చూచి బహు చింతాకార్ంతుడై కోపగించుకొని 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

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. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 
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లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

వచనము 11 

యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో ఉండగా యెహోవా 

ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:12 => అయితే ఇశార్యేలీయులు మోషేతో ఇటల్నిరి ఇదిగో మా పార్ణములు 

పోయినవి; నశించిపోతివిు మేమందరము నశించిపోతివిు. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

1 సమూయేలు 5:10 => వారు దేవుని మందసమును ఎకోర్నునకు పంపివేయగా దేవుని మందసము 

ఎకోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు ఎకోర్నీయులు కేకలు వేసి మనలను మన జనులను చంపివేయవలెనని 

వీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసమును మనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రనిరి. 

1 సమూయేలు 5:11 => కాగా జనులు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులనందరి పిలువనంపించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసము మనలను మన జనులను చంపకుండునటుల్ సవ్సాథ్నమునకు 

దానిని పంపించుడనిరి. దేవుని హసత్ము అకక్డ బహు భారముగా ఉండెను గనుక మరణభయము ఆ 

పటట్ణసుథ్లందరిని పటిట్యుండెను. 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 
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యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 5:9 => ఏలయనగా వారు పటిట్న చేపల రాశికి అతడును అతనితో కూడనునన్ వారందరును 

విసమ్యమొందిరి. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => యెహోవా ఉజా జ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు 

వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అని పేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

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

యోబు 25:6 => మరి నిశచ్యముగా పురుగువంటి మనుషుయ్డు పురుగువంటి నరుడు ఆయన 

దృషిట్కి పవితుర్డు కానేరడు గదా. 

1 సమూయేలు 5:7 => అషోడ్దు వారు సంభవించిన దాని చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుని హసత్ము 

మనమీదను మన దేవతయగు దాగోను మీదను బహు భారముగా నునన్దే; ఆయన మందసము 

మనమధయ్ నుండుటయే దీనికి కారణము గదా; అది యిక మనమధయ్ నుండకూడదని చెపుప్కొని 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

వచనము 12 

దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతనికి కలిగిన దానినంతటిని 

ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి దేవుని మందసమును 

ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని 

గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 
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ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షు ఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

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

యెనిమిదవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => వాని కుమారుడైన షెమయాకు కుమారులు పుటిట్రి; వారు 

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => షెమయా కుమారులు ఒతిన్ రెఫాయేలు ఓబేదు ఎలా జ్బాదు 

బలాఢుయ్లైన అతని సహోదరులు ఎలీహు సెమకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

2 సమూయేలు 4:3 => అయితే బెయేరోతీయులు గితత్యీమునకు పారిపోయి నేటివరకు అకక్డి 

కాపురసుథ్లైయునాన్రు. 

2 సమూయేలు 15:19 => రాజు గితీత్యుడగు ఇతత్యిని కనుగొని నీవు నివాససథ్లము కోరు 

పరదేశివై యునాన్వు; నీవెందుకు మాతో కూడ వచుచ్చునాన్వు? నీవు తిరిగిపోయి రాజునన్ సథ్లమున 

ఉండుము. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 
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ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 5:7 => యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి నీవు వచిచ్నయెడల 

ఇచచ్టి గుర్డిడ్వారును కుంటివారును నినున్ తోలివేతురని దావీదునకు వరత్మానము పంపియుండిరి 

అయినను దావీదు పురమనబడిన1 సీయోను కోటను దావీదు సావ్ధీనపరచుకొనెను. ఆ దినమున 

అతడు 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

వచనము 13 

ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న 

దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

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

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 
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ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

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

ఘనపరచుము. 

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

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని 

గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 

సామెతలు 3:33 => భకిత్హీనుల యింటిమీదికి యెహోవా శాపము వచుచ్ను నీతిమంతుల 

నివాససథ్లమును ఆయన ఆశీరవ్దించును. 

వచనము 14 

దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా సనిన్ధిని 

నాటయ్మాడుచుండెను. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ చేయుటకును 

యెహోవా లేవీయులను ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్ వారు తపప్ మరి ఎవరును దేవుని మందసమును 

ఎతత్కూడదని దావీదు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన 

సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా 

కూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

కీరత్నలు 24:9 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, 

మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 

కీరత్నలు 68:24 => దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని 

గమనమును వారు చూచియునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు వాయించుచుండగా 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 68:26 => సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా, 

పర్భువును సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషు ఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  
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కీరత్నలు 132:6 => అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి యాయరు పొలములలో అది 

దొరికెను. 

కీరత్నలు 132:7 => ఆయన నివాససథ్లములకు పోదము రండి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుదము రండి. 

కీరత్నలు 132:8 => యెహోవా, లెముమ్ నీ బలసూచకమైన మందసముతో కూడ రముమ్ నీ విశార్ంతి 

సథ్లములో పర్వేశింపుము. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

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. 

1 రాజులు 8:1 => అపుప్డు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును పైకి తీసికొనివచుచ్టకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లను గోతర్ పర్ధానులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెదద్లను తనయొదద్కు 

సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

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. 

నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

వచనము 15 

ఈలాగున దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను బాకానాదములతోను యెహోవా 

మందసమును తీసికొని వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ చేయుటకును 

యెహోవా లేవీయులను ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్ వారు తపప్ మరి ఎవరును దేవుని మందసమును 

ఎతత్కూడదని దావీదు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే 

ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 8:5 => రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు 

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 15:9 => సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న 

గొఱఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ 

పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

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

అరిప్ంచెదను. ఎదుద్లను పోతుమేకలను అరిప్ంచెదను.(సెలా). 

వచనము 16 

యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు కిటికీలోనుండి 

చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును కనుగొని, తన 

మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 
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నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

నాయ్యాధిపతులు 11:34 => యెఫాత్ మిసాప్లోనునన్ తన యింటికి వచిచ్నపుప్డు అతని కుమారెత్ 

తంబురలతోను నాటయ్ముతోను బయలుదేరి అతనిని ఎదురొక్నెను. ఆమె గాక అతనికి మగ 

సంతానమేగాని ఆడు సంతానమేగాని లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 21:21 => దార్క్షతోటలలోనుండి బయలుదేరివచిచ్ పెండిల్ చేసికొనుటకు 

పర్తివాడును షిలోహు సతరీలలో ఒకదాని పటుట్కొని బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు పారిపోవుడి. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 
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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. 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

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 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

1 సమూయేలు 19:24 => మరియు అతడు తన వసత్రములను తీసివేసి ఆ నాటి రాతిర్ంబగళుల్ 

సమూయేలు ఎదుటనే పర్కటించుచు, పైబటట్లేనివాడై పడియుండెను. అందువలన సౌలును 

పర్వకత్లలోనునాన్డా అను సామెత పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 
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2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:27 => ఈలాగున యెహోవా వారి శతుర్వులమీద వారికి జయము 

అనుగర్హించి వారిని సంతోషపరచెను గనుక యెరూషలేమునకు ఉతస్వముతో మరలవలెనని 

యూదావారును యెరూషలేమువారును వారందరికి ముందు యెహోషాపాతును సాగి వెళిల్రి; 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

వచనము 17 

వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు దానికొరకు ఏరప్రచిన 

సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 

బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను 

సోత్తర్ము చేసిరి 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 47:1 => సరవ్జనులారా, చపప్టుల్ కొటుట్డి జయధవ్నులతో దేవునిగూరిచ్ ఆరాభ్టము 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 47:6 => దేవుని కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి. 

కీరత్నలు 68:24 => దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని 

గమనమును వారు చూచియునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు వాయించుచుండగా 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 68:26 => సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా, 

పర్భువును సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషు ఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  
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సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

యెహోషువ 6:5 => మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని చేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని 

వినునపుప్డు జనులందరు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పార్కారము కూలును 

గనుక జనులు తమ యెదుటికి చకక్గా ఎకుక్దురు అనెను. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:27 => ఈలాగున యెహోవా వారి శతుర్వులమీద వారికి జయము 

అనుగర్హించి వారిని సంతోషపరచెను గనుక యెరూషలేమునకు ఉతస్వముతో మరలవలెనని 

యూదావారును యెరూషలేమువారును వారందరికి ముందు యెహోషాపాతును సాగి వెళిల్రి; 

వచనము 18 

దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

2 సమూయేలు 3:14 => మరియు దావీదు సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతునొదద్కు దూతలను పంపి 

ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని 

చెపుప్డనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  
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కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

ఆదికాండము 6:16 => ఆ ఓడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరెడు కిర్ందికి దాని ముగించవలెను; ఓడ 

తలుపు దాని పర్కక్ను ఉంచవలెను; కిర్ంది అంతసుథ్ రెండవ అంతసుథ్ మూడవ అంతసుథ్ గలదిగా దాని 

చేయవలెను. 

ఆదికాండము 16:4 => అతడు హాగరుతో పోయినపుప్డు అది గరభ్వతి ఆయెను. అది తాను 

గరభ్వతినైతినని తెలిసికొనినపుప్డు దాని యజమానురాలు దాని దృషిట్కి నీచమైనదాయెను. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 
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2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

ఎసేత్రు 1:17 => ఏలయనగా రాజైన అహషేవ్రోషు తన రాణియైన వషిత్ని తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని 

రావలెనని ఆజాఞ్పింపగా ఆమె రాలేదను సంగతి బయలుపడగానే సతరీలందరు దాని విని, ముఖము 

ఎదుటనే తమ పురుషులను తిరసాక్రము చేయుదురు. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

సామెతలు 7:6 => నా యింటి కిటికీలోనుండి నా అలిల్క కిటికీలోనుండి నేను పారజూడగా జాఞ్నము 

లేనివారి మధయ్ను 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

పరమగీతము 2:8 => ఆలకించుడి; నా పిర్యుని సవ్రము వినబడుచునన్ది ఇదిగో అతడు 

వచుచ్చునాన్డు గంతులువేయుచు కొండలమీదను ఎగసిదాటుచు మెటట్లమీదను అతడు 

వచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

వచనము 19 

సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును 

ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

కీరత్నలు 132:8 => యెహోవా, లెముమ్ నీ బలసూచకమైన మందసముతో కూడ రముమ్ నీ విశార్ంతి 

సథ్లములో పర్వేశింపుము. 

1 రాజులు 8:5 => రాజైన సొలొమోనును అతనియొదద్కు కూడి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులగు 

సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెకిక్ంప శకయ్ముగాని గొఱఱ్లను ఎడల్ను బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 8:62 => అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా 

సముఖమందు బలులు అరిప్ంచుచుండగా 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

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. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:5 => రాజైన సొలొమోను ఇరువది రెండువేల పశువులను లక్ష యిరువది 

వేల గొఱఱ్లను బలులుగా అరిప్ంచెను; యాజకులు తమ తమ సేవాధరమ్ములలో నిలుచుచుండగను, 

లేవీయులు యెహోవా కృప నిరంతరము నిలుచుచునన్దని వారిచేత ఆయనను సుత్తించుటకై రాజైన 

దావీదు కలిప్ంచిన యెహోవా గీతములను పాడుచు వాదయ్ములను వాయించుచు నిలుచుచుండగను, 

యాజకులు వారికి ఎదురుగా నిలిచి బూరలు ఊదుచుండగను, ఇశార్యేలీయులందరును 

నిలిచియుండగను 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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. 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

2 సమూయేలు 12:20 => అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు 

వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము 

తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

కీరత్నలు 20:2 => పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి ఆయన నీకు సహాయము చేయును గాక 

సీయోనులోనుండి నినున్ ఆదుకొనును గాక. 
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కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

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

అరిప్ంచెదను. ఎదుద్లను పోతుమేకలను అరిప్ంచెదను.(సెలా). 

కీరత్నలు 78:67 => పిమమ్ట ఆయన యోసేపు గుడారమును అసహియ్ంచుకొనెను ఎఫార్యిము 

గోతర్మును కోరుకొనలేదు. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

వచనము 20 

తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు దావీదును 

ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు తన బటట్లను 

విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత ఘనముగా 

కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

1 రాజులు 8:55 => అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను. 

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

తరువాత అతడు యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషేష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

లేవీయకాండము 9:22 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని 

అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 9:23 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికివచిచ్ 

పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 

నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 

హెబీర్యులకు 7:3 => అతడు తండిర్ లేనివాడును తలిల్ లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును, 

జీవితకాలమునకు ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడునై యుండి దేవుని కుమారుని 

పోలియునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 7:5 => మరియు లేవి కుమాళల్లోనుండి యాజకతవ్ము పొందువారు, తమ 

సహోదరులు అబార్హాము గరభ్వాసమునుండి పుటిట్నను, ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న వారియొదద్, అనగా 

పర్జలయొదద్ పదియవ వంతును పుచుచ్కొనుటకు ఆజఞ్ను పొందియునాన్రు గాని 

హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

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 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

Page  of 307 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

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 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

వచనము 21 

నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద ననున్ అధిపతిగా 

నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; యెహోవా సనిన్ధిని 

నేను ఆట ఆడితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => పురుషులకేమి సతరీలకేమి ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక 

రొటెట్ను ఒక భక్షయ్మును ఒక దార్క్షపండల్ అడను పంచిపెటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

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

విభాగము చొపుప్న యెహోవాకు అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి పశుమాంసమును యాజకులు 

తీసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:13 => వారు ఎడల్నుకూడ ఆ పర్కారముగానే చేసిరి. వారు విధిపర్కారము 

పసాక్పశు మాంసమును నిపుప్మీద కాలిచ్రిగాని యితరమైన పర్తిషాఠ్రప్ణలను కుండలలోను 

బొరుసులలోను పెనములలోను ఉడికించి జనులకందరికి తవ్రగా వడిడ్ంచిరి. 

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. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

1 రాజులు 8:66 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవియయ్గా, వారు రాజును పొగడి 

యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకును చేసిన మేలంతటినిబటిట్ 

సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళిల్పోయిరి. 
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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. 

1 రాజులు 3:15 => అంతలో సొలొమోను మేలుకొని అది సవ్పన్మని తెలిసికొనెను. పిమమ్ట అతడు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధనగల మందసము ఎదుట నిలువబడి దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి తన సేవకులందరికిని విందు చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:43 => తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి; 

దావీదును తన యింటివారిని దీవించుటకై వారియొదద్కు పోయెను. 

పరమగీతము 2:5 => పేర్మాతిశయముచేత నేను మూరిఛ్లుల్చునాన్ను దార్క్షపండల్యడలు పెటిట్ ననున్ 

బలపరచుడి జలద్రుపండుల్ పెటిట్ ననాన్దరించుడి 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

వచనము 22 

ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల 

దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను 

కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 
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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. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:43 => తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి; 

దావీదును తన యింటివారిని దీవించుటకై వారియొదద్కు పోయెను. 

కీరత్నలు 30:1 => యెహోవా, నా శతుర్వులను నా విషయమై సంతోషింపనియయ్క నీవు 

ననున్దధ్రించియునాన్వు అందుకై నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరో ద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

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. 

మారుక్ 3:21 => ఆయన ఇంటివారు సంగతి విని, ఆయన మతి చలించియునన్దని చెపిప్ ఆయనను 

పటుట్కొనబోయిరి. 
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నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 

నెహెమాయ్ 4:4 => మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి 

తలలమీదికి వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 

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.  

యోహాను 13:6 => ఇటుల్ చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు పర్భువా, 

నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 6:14 => దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

1 సమూయేలు 19:23 => అతడు రామా దగగ్రనునన్ నాయోతునకు రాగా దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పర్యాణము చేయుచు రామాదగగ్రనునన్ నాయోతునకు వచుచ్వరకు 

పర్కటించుచుండెను, 

1 సమూయేలు 19:24 => మరియు అతడు తన వసత్రములను తీసివేసి ఆ నాటి రాతిర్ంబగళుల్ 

సమూయేలు ఎదుటనే పర్కటించుచు, పైబటట్లేనివాడై పడియుండెను. అందువలన సౌలును 

పర్వకత్లలోనునాన్డా అను సామెత పుటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

1 సమూయేలు 14:49 => సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్ ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ 

మెలీక్షూవ; అతని యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా పెదద్దాని పేరు మేరబు చినన్దాని పేరు మీకాలు. 
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1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

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 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

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. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

వచనము 23 

మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.  
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 1 

యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి నెమమ్ది కలుగజేసిన 

తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

2 సమూయేలు 6:14 => దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

1 సమూయేలు 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 
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కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

నాయ్యాధిపతులు 21:21 => దార్క్షతోటలలోనుండి బయలుదేరివచిచ్ పెండిల్ చేసికొనుటకు 

పర్తివాడును షిలోహు సతరీలలో ఒకదాని పటుట్కొని బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు పారిపోవుడి. 
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2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపప్వలసినదేమనగా 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద అధిపతివై యుండునటుల్, గొఱఱ్లవెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్ గొఱఱ్ల దొడిడ్నుండి 

తీసికొని 

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 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

వచనము 2 

నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో 

నిలిచియునన్దనగా 
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యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళిల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 
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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. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

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.  
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యెషయా 4:1 => ఆ దినమున ఏడుగురు సతరీలు ఒకక్ పురుషుని పటుట్కొని మేము మా అనన్మే 

తిందుము మా వసత్రములే కటుట్కొందుము, నీ పేరుమాతర్ము మాకు పెటిట్ మా నింద తీసివేయుమని 

చెపుప్దురు.  

హోషేయ 9:11 => ఎఫార్యిము యొకక్ కీరిత్ పకిష్వలె ఎగిరిపోవును; జననమైనను, గరభ్ముతో 

ఉండుటయైనను, గరభ్ము ధరించుటయైనను వారికుండదు. 

లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

1 సమూయేలు 15:35 => సౌలు బర్దికిన దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప వెళల్లేదు 

గాని సౌలునుగూరిచ్ దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. మరియు తాను సౌలును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నిరణ్యించినందుకు యెహోవా పశాచ్తాత్పము పడెను. 

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. 

మతత్యి 1:25 => ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి 

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన 

ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

వచనము 3 

నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు నెరవేరుచ్మనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 
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1 ది న వృ తాత్ం త ము లు 1 7 : 2 = > నా తా ను దే వు డు నీ కు తో డై యు నాన్ డు , నీ 

హృదయమందునన్దంతయు చేయుమని దావీదుతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => ఆ రాతిర్యందు దేవుని వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

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? 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపప్వలసినదేమనగా 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద అధిపతివై యుండునటుల్, గొఱఱ్లవెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్ గొఱఱ్ల దొడిడ్నుండి 

తీసికొని 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 

పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => నీ పగవారినందరిని నేను అణచివేసెదను. అదియు గాక 

యెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => నాతాను తనకు పర్తయ్క్షమైనదానిబటిట్ యీ మాటలనిన్టిని 

దావీదునకు తెలియజేయగా 

దానియేలు 4:29 => పండెర్ండు నెలలు గడచిన పిమమ్ట అతడు తన రాజధానియగు బబులోనులోని 

నగరునందు సంచరించుచుండగా 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

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 23:1 => చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో ఎవరును వారిమీదికి రాకుండ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 
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1 రాజులు 5:4 => తన దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కటిట్ంప 

వీలులేకపోయెననన్ సంగతి నీవెరుగుదువు. ఇపుప్డు శతుర్వు ఒకడును లేకుండను అపాయమేమియు 

కలుగకుండను నా దేవుడైన యెహోవా నలుదిశలను నాకు నెమమ్ది దయచేసి యునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:18 => ఎటల్నగా మీ దేవుడైన యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా? 

చుటుట్నునన్ వారివలన తొందరలేకుండ ఆయన మీకు నెమమ్ది యిచిచ్యునాన్డు గదా? దేశనివాసులను 

ఆయన నాకు వశపరచియునాన్డు, యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల భయమువలనను 

దేశము లోపరచబడియునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:30 => ఈ పర్కారము అతని దేవుడు చుటుట్నునన్వారిని జయించి అతనికి 

నెమమ్ది ననుగర్హింపగా యెహోషాపాతు రాజయ్ము నిమమ్ళముగా నుండెను. 

ఎసేత్రు 1:2 => ఆ కాలమందు రాజైన అహషేవ్రోషు షూషను కోటలో నుండి రాజయ్పరిపాలన 

చేయుచుండగా 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 132:2 => అతడు యెహోవాతో పర్మాణపూరవ్కముగా మాట యిచిచ్ 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 
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మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

వచనము 4 

అయితే ఆ రాతిర్ యెహోవా వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 
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యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

యోహాను 2:17 => ఆయన శిషుయ్లు నీ యింటిని గూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచునని 

వార్యబడియునన్టుట్ జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 26:1 => మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:2 => పర్తి తెర పొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ 

నాలుగు మూరలు. ఆ తెరలనిన్టికి ఒకటే కొలత. 

నిరగ్మకాండము 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:4 => తెరల కూరుప్ చివరను మొదటి తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను 

చేయవలెను. రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపలి తెర చివరను అటుల్ చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:5 => ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు ఒకదానినొకటి 

తగులుకొనునటుల్ ఆ రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:6 => మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 

నిరగ్మకాండము 26:7 => మరియు మందిరముపైని గుడారముగా మేకవెండుర్కలతో తెరలు 

చేయవలెను; పదకొండు తెరలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:8 => పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు మూరలు, 

పదకొండు తెరల కొలత ఒకక్టే. 

నిరగ్మకాండము 26:9 => అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను ఒకటిగాను ఒకదానికొకటి 

కూరప్వలెను. ఆరవ తెరను గుడారపు ఎదుటిభాగమున మడవవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:10 => తెరల కూరుప్నకు వెలుపలనునన్ తెర అంచున ఏబది కొలుకులను 

రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:11 => మరియు ఏబది యితత్డి గుండీలను చేసి యొకటే గుడారమగునటుల్ ఆ 

గుండీలను ఆ కొలుకులకు తగిలించి దాని కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:12 => ఆ గుడారపు తెరలలో మిగిలి వేర్లాడుభాగము, అనగా మిగిలిన సగము 

తెర, మందిరము వెనుక పర్కక్మీద వేర్లాడవలెను.  

నిరగ్మకాండము 26:13 => మరియు గుడారపు తెరల పొడుగులో మిగిలినది ఈ పర్కక్ను ఒక 

మూరయు, ఆ పర్కక్ను ఒక మూరయు, మందిరమును కపుప్టకు ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దాని 

పర్కక్లమీద వేర్లాడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:14 => మరియు ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్తో పైకపుప్ను దానికి మీదుగా 

సముదర్వతస్ల తోళల్తో పైకపుప్ను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:21 => మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు 

మందసమును కపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

నిరగ్మకాండము 26:2 => పర్తి తెర పొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ 

నాలుగు మూరలు. ఆ తెరలనిన్టికి ఒకటే కొలత. 

నిరగ్మకాండము 35:17 => ఆవరణపు తెరలు దాని సత్ంభములు వాటి దిమమ్లు ఆవరణ 

దావ్రమునకు తెర 

1 సమూయేలు 1:9 => వారు షిలోహులో అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన తరువాత హనాన్ లేచి 

యాజకుడైన ఏలీ మందిర సత్ంభము దగగ్రనునన్ ఆసనముమీద కూరుచ్నియుండగా 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 
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1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

1 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 

తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 
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దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

కీరత్నలు 30:1 => యెహోవా, నా శతుర్వులను నా విషయమై సంతోషింపనియయ్క నీవు 

ననున్దధ్రించియునాన్వు అందుకై నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

హోషేయ 12:9 => అయితే ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీరు వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవానగు 

నేనే మీకు దేవుడను; నియామక దినములలో మీరు డేరాలలో కాపురమునన్టుల్ నేనికను మిముమ్ను 

డేరాలలో నివసింపజేతును. 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

వచనము 5 

నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాకు 

నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 
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2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

1 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

1 సమూయేలు 10:7 => దెవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు నీకు సంభవించిన 

తరువాత నీకు మంచిదని తోచినదాని చేయుము. 
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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). 

1 సమూయేలు 14:7 => అతడు నీ మనసుస్లో ఉనన్దంతయు చేయుము, పోదము రముమ్. నీ 

యిషాట్నుసారముగా నేను నీకు తోడుగా నునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

1 ది న వృ తాత్ం త ము లు 1 7 : 2 = > నా తా ను దే వు డు నీ కు తో డై యు నాన్ డు , నీ 

హృదయమందునన్దంతయు చేయుమని దావీదుతో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

వచనము 6 

ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు మందిరములో నివసింపక 

డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => ఆ రాతిర్యందు దేవుని వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 

వచనము 7 

ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను పోషించుడని నేను 

ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన మందిరమొకటి మీరు 

నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 8:16 => నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి 

నా నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను 

మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును 

ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 
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1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:8 => యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

విసాత్రముగా రకత్ము ఒలికించి గొపప్ యుదధ్ములు జరిగించినవాడవు, నీవు నా నామమునకు 

మందిరమును కటిట్ంచకూడదు, నా సనిన్ధిని నీవు విసాత్రముగా రకత్ము నేలమీదికి ఓడిచ్తివి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారు కవిలెలో చేరచ్బడిరి; వారి సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు 

లదాద్ను వంశముయొకక్ పితరుల పెదద్లు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:10 => యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => యహతు పెదద్వాడు జీనా రెండవవాడు. యూషునకును 

బెరీయాకును కుమారులు అనేకులు లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల యింటివారిలో వారు ఒకక్ 

వంశముగా ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

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 23:14 => దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => మోషే కుమారులు గెరో ష్ము ఎలీయెజెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక 

కుమారులు అతనికి లేకపోయిరి, అయితే రెహబాయ్కు అనేకమంది కుమారులుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:22 => ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి కుమారెత్లుండిరి కాని 

కుమారులు లేకపోయిరి. కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:23 => మూషి కుమారులు ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:24 => వీరు తమ పితరుల యింటివారినిబటిట్ లేవీయులుగా ఎంచబడిరి; 

పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వీరు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారై 

తమ తమ పేరుల లెకక్పర్కారము ఒకొక్కక్రుగా నెంచబడి యెహోవా మందిరపు సేవచేయు 

పనివారైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:26 => లేవీయులుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైనను దాని సేవకొరకైన 

ఉపకరణములనైనను మోయ పనిలేదనియు దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:27 => దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది 

సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 

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

వశముననునన్ యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త 

వసుత్వులను శుదిధ్చేయుటకును, 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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:30 => అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను 

గూరిచ్న సుత్తి పాటలు పాడుటకును, విశార్ంతిదినములలోను, అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు 

పర్కారము నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:31 => సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును 

కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

వచనము 8 
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కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా 

జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

యెహోషువ 18:1 => ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు 

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 

1 రాజులు 8:16 => నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి 

నా నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను 

మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును 

ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

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? 

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

నిరగ్మకాండము 33:15 => మోషే నీ సనిన్ధి రానియెడల ఇకక్డనుండి మముమ్ను 

తోడుకొనిపోకుము. 

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

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

నిరగ్మకాండము 40:36 => మేఘము మందిరము మీదనుండి పైకి వెళుల్నపుప్డెలల్ను 

ఇశార్యేలీయులు పర్యాణమైపోయిరి. 
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నిరగ్మకాండము 40:37 => ఇదే వారి పర్యాణ పదధ్తి. ఆ మేఘముపైకి వెళల్నియెడల అది వెళుల్ 

దినమువరకు వారు పర్యాణము చేయకుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:38 => ఇశార్యేలీయులందరి కనున్ల ఎదుట పగటివేళ యెహోవా మేఘము 

మందిరముమీద ఉండెను. రాతిర్వేళ అగిన్ దానిమీద ఉండెను. వారి సమసత్ పర్యాణములలో 

ఈలాగుననే జరిగెను. 

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 26:27 => 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. 

సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:34 => వారు తాము దిగిన సథ్లమునుండి సాగినపుప్డు యెహోవా మేఘము 

పగటివేళ వారిమీద ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:35 => ఆ మందసము సాగినపుప్డు మోషే యెహోవా లెముమ్; నీ శతుర్వులు 

చెదరిపోవుదురు గాక, నినున్ దేవ్షించువారు నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు గాక యనెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:36 => అది నిలిచినపుప్డు అతడు యెహోవా, ఇశార్యేలు వేవేల మధయ్కు 

మరల రమమ్నెను. 
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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 

నిరగ్మకాండము 40:18 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే మందిరమును నిలువబెటిట్ 

దాని దిమమ్లను వేసి దాని పలకలను నిలువబెటిట్ దాని పెండెబదద్లను చొనిపి దాని సత్ంభములను 

నిలువబెటిట్ 

నిరగ్మకాండము 40:19 => మందిరముమీద గుడారమును పరచి దానిపైని గుడారపు కపుప్ను 

వేసెను. 

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

మందిరమును నింపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:44 => అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో 

చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 26:36 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని 

పనియైన తెరను గుడారపు దావ్రమునకు చేయవలెను. 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => ఆయన సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నా జనులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నా నామముండుటకై యొక మందిరమును 

కటిట్ంపవలెనని నేను ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణమునైనను కోరుకొనలేదు, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై యే మనుషుయ్నియైనను నేను నియమింపలేదు. 

వచనము 9 

నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట నిలువకుండ నిరూమ్లము 

చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

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. 

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? 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  
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కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యిరిమ్యా 3:15 => నాకిషట్మైన కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జాఞ్నముతోను 

వివేకముతోను మిముమ్ నేలుదురు. 

యిరిమ్యా 23:4 => నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి 

భయపడకుండను బెదరిపోకుండను వాటిలో ఒకటైనను తపిప్పోకుండను వీరు నా గొఱఱ్లను మేపెదరు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  

యెహెజేక్లు 34:15 => నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 రాజులు 8:16 => నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి 

నా నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను 

మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును 

ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => ఆయన సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నా జనులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నా నామముండుటకై యొక మందిరమును 

కటిట్ంపవలెనని నేను ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణమునైనను కోరుకొనలేదు, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై యే మనుషుయ్నియైనను నేను నియమింపలేదు. 

కీరత్నలు 28:9 => నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్దింపుము వారికి కాపరివై 

నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము. 

వచనము 10 

మరియు ఇశార్యేలీయులను నా జనులు ఇకను కదిలింపబడకుండ తమ సవ్సథ్లమందు నివసించునటుల్ 

దానియందు వారిని నాటి, పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను 

నియమించిన తరువాత జరుగుచు వచిచ్నటుల్ దురుబ్దిధ్ గల జనులు ఇకను వారిని 

కషట్పెటట్కయుండునటుల్గా చేసి 

1 సమూయేలు 16:11 => నీ కుమారులందరు ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు 

ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు గొఱఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు 

సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని 

యెషష్యితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపప్వలసినదేమనగా 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద అధిపతివై యుండునటుల్, గొఱఱ్లవెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్ గొఱఱ్ల దొడిడ్నుండి 

తీసికొని 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 
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2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

1 సమూయేలు 9:16 => ఎటల్నగానా జనుల మొఱఱ్ నాయొదద్కు వచెచ్ను, నేను వారిని 

దృషిట్ంచియునాన్ను; కాగా ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించుటకై నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించుటకుగాను రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాయ్మీను 

దేశములోనుండి ఒక మనుషుయ్ని నీయొదద్కు రపిప్ంచుదును. 

1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

2 సమూయేలు 14:13 => అందుకు ఆ సతరీ దేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని 

తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ మాట సెలవిచుచ్టచేత తాను వెళల్గొటిట్న తనవాని రానియయ్క తానే 

దోషియగుచునాన్డు. 
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2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 8:16 => నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి 

నా నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను 

మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును 

ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని 

రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని 

దావీదు గర్హించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన 

యూదాగోతర్మును, యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో 

ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:28 => ధానయ్మును దార్కాష్రసమును తైలమును ఉంచుటకు కొటల్ను, 

పలువిధముల పశువులకు శాలలను మందలకు దొడల్ను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 
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వచనము 11 

నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. మరియు యెహోవానగు నేను 

నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 22:30 => నీ సహాయముచేత నేను సైనయ్ములను జయింతును నా దేవుని 

సహాయమువలన నేను పార్కారములను దాటుదును. 

2 సమూయేలు 22:34 => ఆయన నా కాళుల్ జింకకాళల్వలె చేయును ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపును. 

2 సమూయేలు 22:35 => నా చేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి 

విలుల్ను ఎకుక్బెటుట్ను. 

2 సమూయేలు 22:36 => నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాతివ్కము ననున్ 

గొపప్చేయును. 

2 సమూయేలు 22:37 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచుదువు నా చీలమండలు బెణకలేదు. 

2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  
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1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 

1 సమూయేలు 31:6 => ఈలాగున సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును అతని ఆయుధములను 

మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. 

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  
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ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

కీరత్నలు 87:5 => పర్తి జనము దానిలోనే జనిమ్ంచెననియు సరోవ్నన్తుడు తానే దాని 

సిథ్రపరచెననియు సీయోనునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 87:6 => యెహోవా జనముల సంఖయ్ వార్యించునపుప్డు ఈ జనము అకక్డ జనిమ్ంచెనని 

సెలవిచుచ్ను. (సెలా.) 

నిరగ్మకాండము 11:3 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను; 

అదిగాక ఐగుపుత్ దేశములో మోషే అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి 

గొపప్వాడాయెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:7 => యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, 

అతని పర్జలయొదద్కు అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని 

శతుర్వులకు విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.  

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

వచనము 12 
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నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత నీ 

గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 

పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

కీరత్నలు 44:4 => దేవా, నీవే నా రాజవు యాకోబునకు పూరణ్రక్షణ కలుగ నాజాఞ్పించుము. 

కీరత్నలు 80:8 => నీవు ఐగుపుత్లోనుండి యొక దార్కాష్వలిల్ని తెచిచ్తివి అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ దాని 

నాటితివి 

యిరిమ్యా 18:9 => మరియు కటెట్దననియు, నాటెదననియు ఒక జనమునుగూరిచ్ గాని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా  

యిరిమ్యా 24:6 => వారికి మేలు కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ దేశమునకు 

వారిని మరల తీసికొనివచిచ్, పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక వారిని నాటెదను. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 

ఆమోసు 9:15 => వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యెహెజేక్లు 28:24 => ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనునటుల్ వారు చుటుట్నుండి వారిని తిరసక్రించుచు 

వచిచ్న వారిలో ఎవరును ఇక వారికి గుచుచ్కొను ముండుల్గానైనను నొపిప్ంచు కంపగానైనను ఉండరు. 

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. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

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 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:3 => అతనికి తొమిమ్దివందల ఇనుపరథములుండెను. అతడు ఇరువది 

సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను కఠినమైన బాధపెటట్గా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటిట్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:2 => మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు 

మిదాయ్నీయుల యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు 

సిదధ్పరచుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:3 => ఇశార్యేలీయులు వితత్నములు వితిత్న తరువాత మిదాయ్నీయులును 

అమాలేకీయులును తూరుప్ననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల 

దండంత విసాత్రముగా వారిమీదికి వచిచ్ 

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. 

1 సమూయేలు 13:17 => మరియు ఫిలిషీత్యుల పాళెములోనుండి దోపుడుగాండుర్ మూడు 

గుంపులుగా బయలుదేరి ఒక గుంపు షూయాలు దేశమున, ఒఫార్కు పోవు మారగ్మున సంచరించెను. 

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 

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 మనషేష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

కీరత్నలు 44:7 => మా శతుర్వులచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచువాడవు నీవే మముమ్ను 

దేవ్షించువారిని సిగుగ్పరచువాడవు నీవే. 
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కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

యిరిమ్యా 11:17 => ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును యూదా వంశసుథ్లును బయలునకు 

ధూపారప్ణముచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచుటచేత తమంతట తామే చేసిన చెడుతనమునుబటిట్ 

మిముమ్ను నాటిన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మీకు కీడుచేయ నిరణ్యించుకొనియునాన్డు. 

వచనము 13 

అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని రాజయ్ సింహాసనమును నేను 

నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

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 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 

1 సమూయేలు 12:9 => అయితే వారు తమ దేవుడైన యెహోవాను మరచినపుప్డు ఆయన వారిని 

హాసోరు యొకక్ సేనాధిపతియైన సీసెరా చేతికిని ఫిలిషీత్యుల చేతికిని మోయాబు రాజు చేతికిని 

అమిమ్వేయగా వారు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసిరి. 
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1 సమూయేలు 12:10 => అంతట వారు మేము యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలు దేవతలను 

అషాత్రోతు దేవతలను పూజించినందున పాపము చేసితివిు; మా శతుర్వుల చేతిలోనుండి నీవు 

మముమ్ను విడిపించినయెడల మేము నినున్ సేవించెదమని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

1 సమూయేలు 12:11 => యెహోవా యెరుబబ్యలును బెదానును యెఫాత్ను సమూయేలును పంపి, 

నలుదిశల మీ శతుర్వుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించినందున మీరు నిరభ్యముగా కాపురము 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 106:42 => వారి శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు శతుర్వుల చేతికిర్ంద అణపబడిరి. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

కీరత్నలు 46:9 => ఆయనే భూదిగంతములవరకు యుదధ్ములు మానుప్వాడు. విలుల్ విరుచువాడును 

బలెల్మును తెగనరుకువాడును ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే.  

2 సమూయేలు 7:27 => ఇశార్యేలీయుల దేవా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సంతానము 

కలుగజేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి 

చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు ధైరయ్ము కలిగెను. 

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 
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1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => నీ పగవారినందరిని నేను అణచివేసెదను. అదియు గాక 

యెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 
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1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

2 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:20 => ఇంచుమించు నాలుగువందల ఏబది సంవతస్రములు ఇటుల్ 

జరిగెను. అటుతరువాత పర్వకత్యైన సమూయేలు వరకు ఆయన వారికి నాయ్యాధిపతులను 

దయచేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

వచనము 14 

నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు పాపము చేసినయెడల 

నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును గాని 

1 రాజులు 2:1 => దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన 

సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

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. 

1 రాజులు 1:21 => ఇదిగాక నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీవు నీ పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన 

తరువాత నేనును నా కుమారుడైన సొలొమోనును అపరాధులముగా ఎంచబడుదుము. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:4 => యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ 

గరభ్వాసమున పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 
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రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 
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2 సమూయేలు 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

1 రాజులు 1:11 => అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన 

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

1 రాజులు 5:5 => కాబటిట్ నీ సింహాసనముమీద నేను నీకు బదులుగా కూరుచ్ండబెటుట్ నీ కుమారుడు 

నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదునకు 

సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను ఉదేద్శము 

గలవాడనై యునాన్ను. 
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1 రాజులు 7:21 => ఈ సత్ంభములను అతడు పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను; 

కుడిపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ 

దానికి బోయజు అను పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

1 రాజులు 8:24 => నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, 

నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:19 => అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని 

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను 

నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

2 రాజులు 10:35 => అంతట యెహూ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో సమాధి 

చేయబడెను; అతని కుమారుడైన యెహోయాహాజు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 13:13 => యెహోయాషు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన తరువాత యరొబాము అతని 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను; యెహోయాషు షోమోర్నులో ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడెను. 
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2 రాజులు 14:16 => అంతట యెహోయాషు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో 

ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యరొబాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట 

నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు వాగాద్నముచేసి యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => నీవు నాముందర నడచినటుల్గా నీ కుమారులును తమ పర్వరత్న 

కాపాడుకొని, నా ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న నడచినయెడల ఇశార్యేలీయుల సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడు నా యెదుట నీకుండకపోడని నీవు నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో 

సెలవిచిచ్నమాట, ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నెరవేరుచ్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో 

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

కీరత్నలు 31:15 => నా కాలగతులు నీ వశములో నునన్వి. నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

వచనము 15 
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నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ అతనికి నా కృప దూరము 

చేయను. 

1 రాజులు 5:5 => కాబటిట్ నీ సింహాసనముమీద నేను నీకు బదులుగా కూరుచ్ండబెటుట్ నీ కుమారుడు 

నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదునకు 

సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను ఉదేద్శము 

గలవాడనై యునాన్ను. 

1 రాజులు 6:12 => ఈ మందిరమును నీవు కటిట్ంచుచునాన్వే; నీవు నా కటట్డలను నాయ్యవిధులను 

అనుసరించి నడుచుకొనుచు, నేను నియమించిన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనినయెడల నీ తండిర్యైన 

దావీదుతో నేను చేసిన వాగాద్నమును నీ పక్షముగా సిథ్రపరచెదను; 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

Page  of 370 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 రాజులు 8:19 => అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని 

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను 

నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:18 => ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు సవ్సంతతివాడు ఒకడు 

నీకుండకపోడని నేను నీ తండిర్యైన దావీదుతో చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ నేను నీ 

రాజయ్సింహాసనమును సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => అయితే రాజునకు కుమారెత్యైన యెహోషబతు అహజాయ్ 

కుమారుడైన యోవాషును హతులైన రాజకుమారులలోనుండి దొంగిలించి, అతనిని అతని దాదిని ఒక 

పడకటింటిలో ఉంచెను. యెహోరాము రాజు కుమారెత్యును యెహోయాదా అను యాజకుని 

భారయ్యునైన యెహోషబతు అతలాయ్కు కనబడకుండ అతని దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమె అతని 

చంపలేకపోయెను; ఈ యెహోషబతు అహజాయ్కు సహోదరి. 

యోబు 36:7 => నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు రాజులతో 

ఆయన వారిని నితయ్మును కూరుచ్ండబెటుట్ను వారు ఘనపరచబడుదురు.  

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 28:5 => యెహోవా కారయ్ములను వారు లక్షయ్పెటట్రు ఆయన హసత్కృతయ్ములను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు కావున ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము చేయును.  

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 
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యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

వచనము 16 

నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ సింహాసనము నితయ్ము 

సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 
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కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

Page  of 374 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 1:5 => ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను అనియు, 

ఇదియు గాక నేను ఆయనకు తండిర్నైయుందును, ఆయన నాకు కుమారుడై యుండును అనియు ఆ 

దూతలలో ఎవనితోనైన ఎపుప్డైనను చెపెప్నా ? 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:5 => ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్ శికిష్ంచెనో అటే ల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్ శికిష్ంచువాడని నీవు తెలిసికొని 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 
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కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

యిరిమ్యా 30:11 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నినున్ రకిష్ంచుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నినున్ 

చెదరగొటిట్న జనములనిన్టిని నేను సమూలనాశనము చేసెదను గాని నినున్ సమూలనాశనము 

చేయను, అయితే ఏమాతర్మును నిరో ద్షినిగా ఎంచకుండనే నినున్ మితముగా శికిష్ంచుదును. 

1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

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? 
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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. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 రాజులు 11:14 => యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా 

రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 66:20 => దేవుడు నా పార్రథ్నను తోర్సివేయలేదు నాయొదద్నుండి తన కృపను 

తొలగింపలేదు; ఆయన సనున్తింపబడును గాక. 
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కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

యెహెజేక్లు 21:10 => అది గొపప్ వధ చేయుటకై పదును పెటిట్యునన్ది, తళతళలాడునటుల్ అది 

మెరుగుపెటిట్యునన్ది; ఇటుల్ండగా నా కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని తృణీకరించునది 

అని చెపిప్ మనము సంతోషించెదమా? 

హోషేయ 11:4 => ఒకడు మనుషుయ్లను తోడుకొని పోవునటుల్గా సేన్హబంధములతో నేను వారిని 

బంధించి అకరిష్ంచితిని; ఒకడు పశువులమీదికి కాడిని తీసినటుల్ నేను వారి కాడిని తీసి వారి యెదుట 

భోజనము పెటిట్తిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

వచనము 17 

తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను దావీదునకు వరత్మానము 

తెలియజెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 సమూయేలు 19:24 => మరియు అతడు తన వసత్రములను తీసివేసి ఆ నాటి రాతిర్ంబగళుల్ 

సమూయేలు ఎదుటనే పర్కటించుచు, పైబటట్లేనివాడై పడియుండెను. అందువలన సౌలును 

పర్వకత్లలోనునాన్డా అను సామెత పుటెట్ను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:35 => కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని 

చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళిల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 
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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 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:14 => యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ 

యొకటి వచిచ్ అతని వెరపింపగా 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:34 => రాజయ్ము వానిచేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా 

సేవకుడైన దావీదు నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నా కటట్డలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జాఞ్పకము 

చేసికొని అతని దినములనిన్యు అతనిని అధికారిగా ఉండనితుత్ను. 

1 రాజులు 11:35 => అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజయ్మును తీసివేసి అందులో నీకు 

పది గోతర్ముల నిచెచ్దను; 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

Page  of 380 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 సమూయేలు 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 సమూయేలు 20:13 => అయితే నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నేను 

తెలిసికొనినయెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్ పంపివేయనియెడల 

యెహోవా నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక. యెహోవా నా తండిర్కి తోడుగా ఉండినటుల్ 

నీకును తోడుగా ఉండును గాక. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

2 రాజులు 8:19 => అయినను యెహోవా సదాకాలము తన సేవకుడగు దావీదునకును అతని 

కుమారులకును దీపము నిలిపెదనని మాట యిచిచ్యుండెను గనుక అతని జాఞ్పకముచేత యూదాను 

నశింపజేయుటకు ఆయనకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => ఆయన సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నా జనులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నా నామముండుటకై యొక మందిరమును 

కటిట్ంపవలెనని నేను ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణమునైనను కోరుకొనలేదు, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై యే మనుషుయ్నియైనను నేను నియమింపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 
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ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

కీరత్నలు 66:20 => దేవుడు నా పార్రథ్నను తోర్సివేయలేదు నాయొదద్నుండి తన కృపను 

తొలగింపలేదు; ఆయన సనున్తింపబడును గాక. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:49 => పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు దావీదుతో పర్మాణము చేసిన తొలిల్టి నీ 

కృపాతిశయములెకక్డ? 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

వచనము 18 

దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున మనవి చేసెను నా పర్భువా 

యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా కుటుంబము ఏపాటిది? 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 
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ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

2 రాజులు 19:34 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 
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యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 
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పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

1 సమూయేలు 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

2 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 8:24 => నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, 

నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

Page  of 385 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని 

రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని 

దావీదు గర్హించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => ఆయన సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నా జనులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నా నామముండుటకై యొక మందిరమును 

కటిట్ంపవలెనని నేను ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణమునైనను కోరుకొనలేదు, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై యే మనుషుయ్నియైనను నేను నియమింపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 
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ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో 

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 27:24 => ధనము శాశవ్తము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా? 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యిరిమ్యా 17:25 => దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథములమీదను గుఱఱ్ములమీదను ఎకిక్ 

తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు. వారును వారి 

అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు; 

మరియు ఈ పటట్ణము నితయ్ము నిలుచును.  

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

వచనము 19 
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ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల పదధ్తినిబటిట్, బహుకాలము జరిగిన 

తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. 

యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => నాతాను తనకు పర్తయ్క్షమైనదానిబటిట్ యీ మాటలనిన్టిని 

దావీదునకు తెలియజేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

వచనము 20 

యెహోవా నా పర్భువా, నీ దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు 

మనవి చేసెను దేవా యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా 

యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

యెషయా 37:14 => హిజిక్యా దూతలచేతిలోనుండి ఆ ఉతత్రము తీసికొని చదివి యెహోవా 

మందిరములోనికి పోయి యెహోవా సనిన్ధిని దాని విపిప్ పరచి 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 
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నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:15 => అతడు చితత్ము నా యేలినవాడా, దేని సహాయముచేత నేను 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపగలను? నా కుటుంబము మనషేష్ గోతర్ములో ఎనిన్కలేనిదే. నా పితరుల 

కుటుంబములో నేను కనిషు ఠ్డనై యునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. అందుకు యెహోవా అయిన నేమి? 

1 సమూయేలు 9:21 => అందుకు సౌలు నేను బెనాయ్మీనీయుడను కానా? నా గోతర్ము 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సవ్లప్మైనదికాదా? నా యింటివారు బెనాయ్మీను గోతర్పు 

ఇంటివారందరిలో అలుప్లు కారా? నాతో ఈలాగున ఎందుకు పలుకుచునాన్వు? అనెను. 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

1 సమూయేలు 18:18 => అందుకు దావీదు రాజునకు అలుల్డనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

సిథ్తియైనను ఇశార్యేలులో నా తండిర్ కుటుంబమైనను ఏపాటివని సౌలుతో అనెను. 

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

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఆదికాండము 24:21 => ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను తేరి చూచి తన పర్యాణమును యెహోవా 

సఫలముచేసెనో లేదో తెలిసికొనవలెనని ఊరకుండెను. 

2 సమూయేలు 12:20 => అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు 

వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము 

తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 
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దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

యిరిమ్యా 32:16 => నేరీయా కుమారుడైన బారూకుచేతికి ఆ కర్యపతర్మును నేనపప్గించిన 

తరువాత యెహోవాకు ఈలాగున పార్రథ్న చేసితిని 

లూకా 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

వచనము 21 
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నీ వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ దాసుడనగు నాకు దీని 

తెలియజేసితివి. 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

సంఖాయ్కాండము 16:9 => తన మందిరసేవ చేయుటకు యెహోవా మిముమ్ను తనయొదద్కు 

చేరుచ్కొనుటయు, మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడు ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచుటయు మీకు 

అలప్ముగా కనబడునా? 

సంఖాయ్కాండము 16:13 => అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను చంపవలెనని 

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట చాలనటుట్, మామీద 

పర్భుతవ్ము చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా? 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 
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2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => దేవా, యిది నీ దృషిట్కి సవ్లప్ విషయమే; దేవా యెహోవా, నీవు 

రాబోవు బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ సెలవిచిచ్, మనుషుయ్నితో మనుషుయ్డు 

మాటలాడునటుల్ దయ పాలించి నాతో మాటలాడి, నా సంతతి ఘనతజెందునని మాట 

యిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 36:7 => దేవా, నీ కృప యెంతో అమూలయ్మైనది నరులు నీ రెకక్ల నీడను 

ఆశర్యించుచునాన్రు.  

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

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

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 34:18 => విశేషముగా మేతమేసి మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు చాలదా? 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

లూకా 1:48 => నా ఆతమ్ నా రక్షకుడైన దేవునియందు ఆనందించెను.  
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లూకా 19:25 => వారు అయాయ్, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

వచనము 22 

కాబటిట్ దేవా యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనత గలవాడవు, నీవంటి దేవుడొకడును లేడు; మేము 

వినిన దానినంతటినిబటిట్ చూడగా నీవు తపప్ దేవుడెవడును లేడు. 

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. 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => నీ దాసుడనగు నాకు కలుగబోవు ఘనతనుగూరిచ్ దావీదను నీ 

దాసుడనైన నేను నీతో మరి ఏమని మనవి చేసెదను? నీవు నీ దాసుని ఎరుగుదువు. 

కీరత్నలు 108:7 => తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 23 

నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, నీ జనులనుబటిట్ నీ 

దేశమునకు భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను దేవుడవైన నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, 

ఆ జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములోనుండియు నీవు విమోచించిన 

ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎకక్డనునన్ది. 

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

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 
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యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

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. 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 
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పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

వచనము 24 

మరియు యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవైయుండి, వారు నితయ్ము నీకు ఇశార్యేలీయులను పేరుగల 

జనులై యుండునటుల్గా వారిని నిరాధ్రణ చేసితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:24 => ఆకాశమందేగాని భూమియందేగాని నీవు చేయు కిర్యలను 

చేయగల దేవుడెవడు? నీవు చూపు పరాకర్మమును చూపగల దేవుడెవడు? 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:25 => యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా 

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

కీరత్నలు 96:4 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము పొందతగినవాడు 

సమసత్ దేవతలకంటెను ఆయన పూజనీయుడు. 

కీరత్నలు 135:5 => యెహోవా గొపప్వాడనియు మన పర్భువు సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడనియు 

నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 145:3 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము నొందదగినవాడు 

ఆయన మహాతమ్య్ము గర్హింప శకయ్ము కానిది  

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 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 
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కీరత్నలు 89:6 => మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుతుర్లలో యెహోవా 

వంటివాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:8 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢుయ్డెవడు? నీ 

విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు. 

యెషయా 40:18 => కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోలుచ్దురు? ఏ రూపమును ఆయనకు 

సాటిచేయగలరు? 

యెషయా 40:25 => నీవు ఇతనితో సమానుడవని మీరు ననెన్వనికి సాటి చేయుదురు? అని 

పరిశుదుధ్డు అడుగుచునాన్డు. 

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

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

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

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. 

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. 

నిరగ్మకాండము 8:10 => అందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు 

తెలిసికొనునటుల్ నీ మాట చొపుప్న జరుగును; 
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1 రాజులు 8:23 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, పైనునన్ ఆకాశమందైనను కిర్ందనునన్ 

భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా నడుచు నీ 

దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యునాన్వు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

వచనము 25 

దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు ననున్ గూరిచ్యు నా కుటుంబమును గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్నమాట 

యెనన్టికి నిలుచునటుల్ దృఢపరచి 

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? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:32 => దేవుడు భూమిమీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకొని 

నీకంటె ముందుగానుండిన మునుపటి దినములలో ఆకాశముయొకక్ యీ దికుక్నుండి 

ఆకాశముయొకక్ ఆ దికుక్వరకు ఇటిట్ గొపప్ కారయ్ము జరిగెనా? దీనివంటి వారత్ వినబడెనా? అని నీవు 

అడుగుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:33 => నీవు దేవుని సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి మాటలాడుట వినినటుల్ 

మరి ఏ జనమైనను విని బర్దికెనా? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

రోమీయులకు 3:1 => అటల్యితే యూదునికి కలిగిన గొపప్తనమేమి? సునన్తివలన 

పర్యోజనమేమి? 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

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 3:8 => 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 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 
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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 

సంఖాయ్కాండము 14:13 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ 

విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ 

దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెపిప్యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

యెషయా 63:8 => వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి 

రక్షకుడాయెను. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 
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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?  

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

యెషయా 63:13 => తనకు శాశవ్తమైన పర్ఖాయ్తి కలుగజేసికొనుటకు వారిముందర నీళల్ను 

విభజించినవాడేడి? మైదానములో గుఱఱ్ము పడనిరీతిగా వారు పడకుండ అగాధజలములలో 

నడిపించినవాడేడి? యనుకొనిరి  

యెషయా 63:14 => పలల్మునకు దిగు పశువులు విశార్ంతినొందునటుల్ యెహోవా ఆతమ్ వారికి 

విశార్ంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునటుల్ నీవు నీ జనులను నడిపించితివి  

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. 

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 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, 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

యెహోషువ 7:9 => కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా 

పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి 

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:21 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులవంటి జనము భూలోకమందు ఏది? 

ఐగుపుత్లోనుండి నీవు విమోచించిన నీ జనులయెదుట నిలువనీయక నీవు అనేక జనములను 

తోలివేసినందువలన నీవు మహా భయంకరమైన పేరు తెచుచ్కొంటివి. వారు నీ సవ్ంత జనులగునటుల్ 

వారిని విమోచించుటకై దేవుడవైన నీవు బయలుదేరితివి 

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

యెషయా 63:14 => పలల్మునకు దిగు పశువులు విశార్ంతినొందునటుల్ యెహోవా ఆతమ్ వారికి 

విశార్ంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునటుల్ నీవు నీ జనులను నడిపించితివి  

యెహెజేక్లు 20:9 => అయితే ఏ అనయ్ జనులయెదుట ననున్ నేను బయలుపరచుకొంటినో, యే 

అనయ్జనులమధయ్ వారుండిరో ఆ అనయ్జనులలో వారునన్ అనయ్జనుల యెదుట వారికి ననున్ 

బయలుపరచుకొంటిని, నా నామమునకు దూషణ కలుగకుండుటకై ఆలాగు చేయుటమాని, ఆ జనులు 

చూచుచుండగా నా నామ ఘనతకొరకు నేను వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచితిని. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరో ద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:21 => ఆయనే నీకు కీరత్నీయుడు. నీవు కనున్లార చూచుచుండగా 

భీకరమైన ఆ గొపప్ కారయ్ములను నీ కొరకు చేసిన నీ దేవుడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  

Page  of 403 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

కీరత్నలు 106:22 => ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ భయము పుటిట్ంచు కిర్యలను చేసిన తమ రక్షకుడైన 

దేవుని మరచిపోయిరి. 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:26 => నేను యెహోవాను పార్రిథ్ంచుచు ఈలాగు చెపిప్తిని పర్భువా 

యెహోవా, నీవు నీ మహిమవలన విమోచించి బాహుబలమువలన ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ 

సావ్సథ్య్మైన జనమును నశింపజేయకుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 1:10 => చితత్గించుము, నీవు నీ మహా పర్భావమును చూపి, నీ బాహుబలముచేత 

విడిపించిన నీ దాసులగు నీ జనులు వీరే. 

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 
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నిరగ్మకాండము 33:16 => నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన 

తెలియబడును? నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ పర్జలును 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:10 => అందుకు ఆయన ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయుచునాన్ను; 

భూమిమీద ఎకక్డనైనను ఏ జనములోనైనను చేయబడని అదుభ్తములు నీ పర్జలందరియెదుట 

చేసెదను. నీవు ఏ పర్జల నడుమనునాన్వో ఆ పర్జలందరును యెహోవా కారయ్మును చూచెదరు నేను 

నీయెడల చేయబోవునది భయంకరమైనది 

2 సమూయేలు 7:24 => మరియు యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవైయుండి, వారు నితయ్ము నీకు 

ఇశార్యేలీయులను పేరుగల జనులై యుండునటుల్గా వారిని నిరాధ్రణ చేసితివి. 

యెషయా 48:20 => బబులోనునుండి బయలువెళుల్డి కలీద్యుల దేశములోనుండి పారిపోవుడి 

యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించెనను సంగతి ఉతాస్హధవ్నితో తెలియజేయుడి 

భూదిగంతములవరకు అది వినబడునటుల్ దాని పర్కటించుడి.  

యెషయా 64:3 => జరుగునని మేమనుకొనని భయంకరమైన కిర్యలు నీవు చేయగా అనయ్జనులు నీ 

సనిన్ధిని కలవరపడుదురు గాక నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు తతత్రిలుల్నుగాక.  

యిరిమ్యా 32:20 => నీవు ఐగుపుత్దేశములో చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి మధయ్ను ఇతర 

మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటివలె నీకు కీరిత్ 

తెచుచ్కొనుచునాన్వు.  

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 

వచనము 26 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను మాటచేత నీ నామమునకు 

శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను 

నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:18 => మరియు యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు సవ్కీయ 

జనమైయుండి తన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొందువనియు, 

2 సమూయేలు 7:23 => నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి 

కలుగునటుల్ను, నీ జనులనుబటిట్ నీ దేశమునకు భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను దేవుడవైన 

నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఆ జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములోనుండియు 

నీవు విమోచించిన ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎకక్డనునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:9 => మరియు మోషేయు యాజకులైన లేవీయులును 

ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నిరి ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఊరకొని ఆలకించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు నితయ్ము నీకు జనులగునటుల్ 

నీవాలాగున చేసితివి; యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 48:14 => ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడైయునాన్డు మరణమువరకు ఆయన 

మనలను నడిపించును. 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యిరిమ్యా 31:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి 

దేవుడనైయుందును, వారు నాకు పర్జలైయుందురు. 
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యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

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. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 9:25 => ఆ పర్కారము నా పర్జలు కానివారికి నా పర్జలనియు, పిర్యురాలు 

కానిదానికి పిర్యురాలనియు, పేరు పెటుట్దును. 

రోమీయులకు 9:26 => మరియు జరుగునదేమనగా, మీరు నా పర్జలు కారని యేచోటను వారితో 

చెపప్బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెటట్బడును అని హోషేయలో 

ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

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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వచనము 27 

ఇశార్యేలీయుల దేవా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సంతానము కలుగజేయుదునని నీవు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు 

ధైరయ్ము కలిగెను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

కీరత్నలు 119:49 => (జాయిన ) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జాఞ్పకము చేసికొనుము 

దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుటిట్ంచియునాన్వు.  

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 11:5 => అందుకు యెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని నేనంటిని. 

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

1 సమూయేలు 1:23 => కాబటిట్ ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుము; నీవు వానికి పాలు మానిప్ంచువరకు నిలిచియుండుము, యెహోవా తన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అకక్డనే యుండి తన కుమారునికి పాలు 

మానిప్ంచువరకు అతని పెంచుచుండెను. 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 
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ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 రాజులు 8:26 => ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదుతో 

నీవు సెలవిచిచ్న మాటను నిశచ్యపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:23 => యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము సిథ్రమగును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నీవు నీ సేవకుడైన దావీదుతో 

సెలవిచిచ్న మాట ఇపుప్డు సిథ్రమవును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

కీరత్నలు 119:38 => నీవిచిచ్న వాకయ్ము మనుషుయ్లలో నీ భయమును పుటిట్ంచుచునన్ది నీ 

సేవకునికి దాని సిథ్రపరచుము. 

కీరత్నలు 119:170 => నా వినన్పము నీ సనిన్ధిని చేరనిముమ్ నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న ననున్ 

విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 143:1 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము నా వినన్పములకు చెవియొగుగ్ము నీ 

విశావ్సయ్తనుబటిట్యు నీ నీతినిబటిట్యు నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

లూకా 1:38 => అందుకు మరియ ఇదిగో పర్భువు దాసురాలను; నీ మాట చొపుప్న నాకు 

జరుగునుగాక అనెను. అంతట దూత ఆమె యొదద్నుండి వెళె ల్ను. 
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వచనము 28 

యెహోవా నా పర్భువా, మేలు దయచేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు సెలవిచుచ్చునాన్వే; నీవు 

దేవుడవు గనుక నీ మాట సతయ్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:23 => యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము సిథ్రమగును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:24 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైయునాన్డని నీ పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట 

నిశచ్యముగా సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన దావీదు సంతతి నీ యెదుట 

సిథ్రపరచబడునుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

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

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 
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కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:23 => యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము సిథ్రమగును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:24 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైయునాన్డని నీ పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట 

నిశచ్యముగా సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన దావీదు సంతతి నీ యెదుట 

సిథ్రపరచబడునుగాక. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

Page  of 411 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 24:3 => జాఞ్నము వలన ఇలుల్ కటట్బడును వివేచన వలన అది సిథ్రపరచబడును. 

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

భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవై 

యునాన్వు. 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

వచనము 29 

దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా దానిని ఆశీరవ్దించుము; 

యెహోవా నా పర్భువా, నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు; నీ ఆశీరావ్దమునొంది నా కుటుంబము నితయ్ము 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక. 

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. 

1 సమూయేలు 9:15 => సౌలు అచచ్టికి రేపు వచుచ్నని యెహోవా సమూయేలునకు తెలియజేసెను. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:25 => దేవా నీకు సంతతి కలుగజేసెదనని నీ దాసునికి నీవు 

తెలియజేసియునాన్వు గనుక నీ సనిన్ధిని వినన్పము చేయుటకు నీ దాసునికి మనోధైరయ్ము కలిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:26 => యెహోవా, నీవు దేవుడవైయుండి నీ దాసునికి ఈ మేలు 

దయచేసెదనని సెలవిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 

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. 

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 
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1 రాజులు 8:25 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా నీ కుమారులు సత  పర్వరత్నగలవారై, నీవు నా 

యెదుట నడచినటుల్ నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండిర్యునగు 

దావీదునకు ఇచిచ్న వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము. 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

కీరత్నలు 28:5 => యెహోవా కారయ్ములను వారు లక్షయ్పెటట్రు ఆయన హసత్కృతయ్ములను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు కావున ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము చేయును.  

కీరత్నలు 119:25 => (దాలెత ) నా పార్ణము మంటిని హతుత్కొనుచునన్ది నీ వాకయ్ముచేత ననున్ 

బర్దికింపుము. 
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వచనము 1 

దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

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

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

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

వచనము 2 

మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో 

కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు 

బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు దావీదునకు దాసులై కపప్ము 

చెలిల్ంచుచుండిరి. 

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.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:27 => ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా 

దానిని ఆశీరవ్దింప ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని 

ఆశీరవ్దింపబడి యుండును. ఇదియైన తరువాత దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి, 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

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

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

వచనము 3 

సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 
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2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

2 సమూయేలు 21:15 => ఫిలిషీత్యులకును ఇశార్యేలీయులకును యుదధ్ము మరల జరుగగా 

దావీదు తన సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్సిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 21:16 => అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు 

ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ 

యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

2 సమూయేలు 21:17 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ 

చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు 

ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

2 సమూయేలు 21:19 => తరువాత గోబుదగగ్ర ఫిలిషీత్యులతో ఇంకొకసారి యుదధ్ము జరుగగా 

అకక్డ బేతెల్హేమీయుడైన యహరేయోరెగీము కుమారుడగు ఎలా హ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు 

సహోదరుని చంపెను; వాని యీటె కఱఱ్నేతగాని దోనె అంత గొపప్ది. 

2 సమూయేలు 21:20 => ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి 

యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

2 సమూయేలు 21:21 => అతడు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన 

షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను అతనిని చంపెను. 

2 సమూయేలు 21:22 => ఈ నలుగురును గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారై 

దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను హతులైరి. 

2 సమూయేలు 2:24 => యోవాబును అబీషైయును అబేన్రును తరుముచు గిబియోనను 

అరణయ్మారగ్ములోని గీహ యెదుటి అమామ్యను కొండకు వచిచ్రి; అంతలో సూరుయ్డు అసత్మించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => వారిని లోపరచి, గాతు పటట్ణమును దాని గార్మములును 

ఫిలిషీత్యుల వశమున నుండకుండ వాటిని పటుట్కొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు 

కపప్ముకటుట్ దాసులైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువదివేల కాలబ్లమును పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను 

ఉంచుకొని కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని 

దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:6 => తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధమైన దమసుక్లో కావలి 

సైనయ్మును ఉంచెను; సిరియనులు దావీదునకు కపప్ముకటుట్ సేవకులైరి. ఈ పర్కారము దావీదు 

పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతనికి సహాయము చేయుచు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, 

కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి 

సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => దావీదు సోబా రాజైన హదరెజెరుయొకక్ సైనయ్మంతటిని ఓడించిన 

వరత్మానము హమాతు రాజైన తోహూకు వినబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => హదరెజెరునకును తోహూకును విరోధము కలిగియుండెను గనుక 

రాజైన దావీదు హదరెజెరుతో యుదధ్ముచేసి అతని నోడించినందుకై దావీదుయొకక్ కేష్మము 
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తెలిసికొనుటకును, అతనితో శుభవచనములు పలుకుటకును, బంగారముతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను చేయబడిన సకల విధములైన పాతర్లనిచిచ్, తోహూ తన కుమారుడైన హదోరమును 

అతనియొదద్కు పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ 

నుండియు, మోయాబీయులయొదద్ నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ 

నుండియు, అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => ఈ పర్కారము దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి 

తన జనులందరికిని నీతినాయ్యములను జరిగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 19:37 => వారిలో పెదద్ది కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 
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ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

నాయ్యాధిపతులు 13:5 => నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. అతని తలమీద మంగలకతిత్ 

వేయకూడదు; ఆ బిడ డ్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప మొదలుపెటుట్నని ఆమెతో అనగా 

2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  
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కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 108:9 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీదికి నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యనుబటిట్ జయోతస్వము చేసియునాన్ను.  

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 25:15 => మరియు పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఫీలిషీత్యులు 

పగతీరుచ్కొనుచు నాశము చేయుచు , మానని కోర్ధముగలవారై తిరసాక్రము చేయుచు 

పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు గనుక 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 4 

అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను ఇరువది వేల కాలబ్లమును 

పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి చీలమండ నరములను 

తెగవేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

నాయ్యాధిపతులు 3:29 => ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన 

పరాకర్మశాలులను పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున 
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మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయుల చేతికిర్ంద అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవతస్రములు 

నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:30 => అతని తరువాత అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

అతడు ఫిలిషీత్యులలో ఆరువందల మందిని మునుకోల కఱఱ్తో హతము చేసెను; అతడును 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 14:47 => ఈలాగున సౌలు ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు అధికారము నొందినవాడై 

నఖముఖాల వారి శతుర్వులైన మోయాబీయులతోను అమోమ్నీయులతోను ఎదోమీయులతోను 

సోబాదేశపు రాజులతోను ఫిలిషీత్యులతోను యుదధ్ము చేసెను. ఎవరిమీదికి అతడు పోయెనో 

వారినందరిని ఓడించెను. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 108:9 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీదికి నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యనుబటిట్ జయోతస్వము చేసియునాన్ను.  

2 సమూయేలు 12:31 => పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి రంపములచేతను 

పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడ డ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని 

ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత 

దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 
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యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 రాజులు 1:1 => అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబీయులు ఇశార్యేలువారిమీద 

తిరుగబడిరి. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 రాజులు 3:5 => అయితే అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబు రాజు ఇశార్యేలు రాజుమీద 

తిరుగుబాటు చేయగా 

2 రాజులు 3:6 => యెహోరాము షోమోర్నులోనుండి బయలుదేరి ఇశార్యేలువారినందరిని 

సమకూరెచ్ను. 

2 రాజులు 3:7 => యూదా రాజైన యెహోషాపాతునకు వరత్మానము పంపి మోయాబు రాజు 

నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్డు; నీవు వచిచ్ నాతోకూడ మోయాబీయులతో యుదధ్ము చేసెదవా 

అని యడుగగా అతడు నేను నీవాడనైయునాన్ను, నా జనులు నీ జనులే, నా గుఱఱ్ములు నీ గుఱఱ్ములే; 

నేను బయలుదేరి వచెచ్దనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:8 => మనము ఏ మారగ్మున పోవుదమని యెహోషాపాతు అడుగగా అతడు ఎదోము 

అరణయ్మారగ్మున పోవుదుమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 3:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదా రాజును ఎదోము రాజును బయలుదేరి యేడు 

దినములు చుటుట్ తిరిగిన తరువాత, వారితో కూడనునన్ దండువారికిని పశువులకును నీళుల్ 

లేకపోయెను. 
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2 రాజులు 3:10 => ఇశార్యేలు రాజు కటకటా ముగుగ్రు రాజులమైన మనలను 

మోయాబీయులచేతికి అపప్గింపవలెనని యెహోవా మనలను పిలిచెననగా 

2 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 

2 రాజులు 3:12 => యహోషాపాతు యెహోవా ఆజఞ్ యితని దావ్రా మనకు దొరుకుననెను. 

ఇశార్యేలు రాజును యెహోషాపాతును ఎదోము రాజును అతనియొదద్కు పోగా 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

2 రాజులు 3:16 => యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా ఈ లోయలో చాలా గోతులను తర్వివ్ంచుడి; 

2 రాజులు 3:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాలియే గాని వరష్మే గాని రాకపోయినను, 

మీరును మీ మందలును మీ పశువులును తార్గుటకు ఈ లోయ నీళల్తో నిండును. 

2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 
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2 రాజులు 3:19 => మీరు పార్కారములుగల పర్తి పటట్ణమును రమయ్మైన పర్తి పటట్ణమును 

కొలల్బెటిట్, మంచి చెటల్నెలల్ నరికి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, సమసత్మైన మంచి భూములను రాళల్తో 

నెరిపివేయుదురు అనెను. 

2 రాజులు 3:20 => ఉదయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమందు నీళుల్ ఎదోము మారగ్మున రాగా 

దేశము నీళల్తో నిండెను. 

2 రాజులు 3:21 => తమతో యుదధ్ము చేయుటకు రాజులు వచిచ్యునాన్రని మోయాబీయులు విని, 

అలుప్లనేమి ఘనులనేమి ఆయుధములు ధరించుకొనగల వారినందరిని సమకూరుచ్కొని దేశపు 

సరిహదుద్నందు నిలిచిరి. 

2 రాజులు 3:22 => ఉదయమందు వీరు లేచినపుప్డు సూరుయ్డు నీళల్మీద పర్కాశింపగా, అవతలి 

నీళుల్ మోయాబీయులకు రకత్మువలె కనబడెను 

2 రాజులు 3:23 => గనుక వారు అది రకత్ము సుమా; రాజులు ఒకరినొకరు హతము చేసికొని 

నిజముగా హతులైరి; మోయాబీయులారా, దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొందము రండని చెపుప్కొనిరి. 

2 రాజులు 3:24 => వారు ఇశార్యేలువారి దండు దగగ్రకు రాగా ఇశార్యేలీయులు లేచి వారిని 

హతము చేయుచుండిరి గనుక మోయాబీయులు వారియెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి; 

ఇశార్యేలీయులు వారి దేశములో చొరబడి మోయాబీయులను హతము చేసిరి. 

2 రాజులు 3:25 => మరియు వారు పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి 

భూభాగములమీదను తలయొక రాయి వేసి నింపి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి చెటల్నిన్టిని 

నరికివేసిరి. కీరహ్రెశెతు పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి గనుక దాని పార్కారము 

నిలిచియుండెను గాని వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 3:26 => మోయాబురాజు యుదధ్ము బహు కఠినముగా జరుగుట చూచి కతిత్దూయు 

ఏడువందల మందిని ఏరప్రచుకొని, ఎదోము రాజునొదద్కు తీసికొనిపోవుటకు యతిన్ంచెను గాని అది 

వారివలన కాకపోయెను. 

Page  of 426 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 రాజులు 3:27 => అపుప్డతడు తనకు మారుగా ఏలవలసిన తన జేయ్షఠ్ కుమారుని తీసికొని, 

పటట్ణపు పార్కారముమీద దహనబలిగా అరిప్ంపగా ఇశార్యేలు వారిమీదికి కోపము బహుగా వచెచ్ను 

గనుక వారు అతనిని విడిచి తమ దేశమునకు మరలిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు 

కపప్ముకటుట్ దాసులైరి. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:6 => నీ దినములనిన్ట ఎనన్డును వారి కేష్మమునైనను మేలునైనను 

విచారింపకూడదు. 

2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  
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1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 రాజులు 3:25 => మరియు వారు పటట్ణములను పడగొటిట్, సమసత్మైన మంచి 

భూభాగములమీదను తలయొక రాయి వేసి నింపి, నీళల్ బావులనిన్టిని పూడిచ్, మంచి చెటల్నిన్టిని 

నరికివేసిరి. కీరహ్రెశెతు పటట్ణమును మాతర్ము వారు విడిచిపెటిట్రి గనుక దాని పార్కారము 

నిలిచియుండెను గాని వడిసెలలు విసరువారు దాని చుటుట్కొని రాళుల్ విసరుచు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 17:3 => అతనిమీదికి అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు యుదధ్మునకు రాగా హోషేయ 

అతనికి దాసుడై పనున్ ఇచుచ్వాడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 

యెషయా 16:1 => అరణయ్పు తటుట్ననునన్ సెలనుండి దేశము నేలువానికి తగిన గొఱఱ్పిలల్లను 

కపప్ముగా సీయోనుకుమారెత్ పరవ్తమునకు పంపుడి  

యెషయా 34:11 => గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆకర్మించుకొనును గుడల్గూబయు 

కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూనయ్మను 

గుండును పటుట్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:8 => సీయోను కుమారియొకక్ పార్కారములను పాడుచేయుటకు యెహోవా 

ఉదేద్శించెను నాశనము చేయుటకు తన చెయియ్ వెనుకతీయక ఆయన కొలనూలు సాగలాగెను. 

పర్హరియు పార్కారమును దీనిగూరిచ్ మూలుగ్చునన్వి అవి యేకరీతిగా కీష్ణించుచునన్వి.  
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యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల కుండా, మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ; చీటి దాని 

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

ఆమోసు 7:7 => మరియు యెహోవా తాను మటట్పుగుండుచేత పటుట్కొని గుండుపెటిట్ చకక్గా 

కటట్బడిన యొక గోడమీద నిలువబడి ఇటుల్ దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. 

మీకా 1:14 => మోరెషెతగ్తు విషయములో మీరు విడుదల కైకోలు ఇయయ్వలసి వచుచ్ను, అకీజ్బు 

ఇండుల్ ఇశార్యేలు రాజును మోసపుచుచ్నవై యుండును. 

వచనము 5 

మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు సహాయము చేయరాగా దావీదు 

సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:47 => ఈలాగున సౌలు ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు అధికారము నొందినవాడై 

నఖముఖాల వారి శతుర్వులైన మోయాబీయులతోను అమోమ్నీయులతోను ఎదోమీయులతోను 

సోబాదేశపు రాజులతోను ఫిలిషీత్యులతోను యుదధ్ము చేసెను. ఎవరిమీదికి అతడు పోయెనో 

వారినందరిని ఓడించెను. 

1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 
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1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

నిరగ్మకాండము 23:31 => మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును 

అరణయ్మునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి 

కపప్గించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:24 => మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము 

మొదలుకొని లెబానోనువరకును యూఫర్టీసునది మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ 

సరిహదుద్ వాయ్పించును. 

1 రాజులు 4:21 => నది (యూఫర్టీసు) మొదలుకొని ఐగుపుత్ సరిహదుద్వరకు ఈ మధయ్నునన్ 

రాజయ్ములనిన్టిమీదను ఫిలిషీత్యుల దేశమంతటిమీదను సొలొమోను పర్భుతవ్ము చేసెను. ఆ జనులు 

పనున్ చెలిల్ంచుచు సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికి సేవచేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:7 => మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, 

అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, 

కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి. 

2 సమూయేలు 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి 

దానిని పటుట్కొనెను. 

ఎజార్ 4:16 => కావున రాజవైన తమకు మేము రూఢిపరచునదేమనగా, ఈ పటట్ణము కటట్బడి దాని 

పార్కారములు నిలువబెటట్బడినయెడల నది యివతల తమకు హకుక్ ఎంతమాతర్ము ఉండదు. 

పర్కటన 9:14 => అను మహానదియొదద్ బంధింపబడియునన్ నలుగురు దూతలను వదిలిపెటుట్మని 

బూర పటుట్కొనియునన్ ఆ యారవ దూతతో చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 6 

దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు దావీదునకు దాసులై 

కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువదివేల కాలబ్లమును పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను 

ఉంచుకొని కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 11:6 => యెహోవా వారికి భయపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత 

సంహరింపబడిన వారినిగా నేను వారినందరిని అపప్గించెదను. నీవు వారి గుఱఱ్ముల గుదికాలి 

నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్చేత కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను. 
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యెహోషువ 11:9 => యెహోవా యెహోషువతో సెలవిచిచ్నటుల్ అతడు వారికి చేసెను. అతడు వారి 

గుఱఱ్ముల గుదికాలి నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 33:17 => రకిష్ంచుటకు గుఱఱ్ము అకక్రకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుషుయ్లను 

తపిప్ంపజాలదు. 

1 రాజులు 10:26 => మరియు సొలొమోను రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు వెయియ్నిన్ 

నాలుగువందల రథములును పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను; వీటిని అతడు రథములకై 

యేరప్డిన పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను ఉంచ నిరణ్యించెను. 

2 సమూయేలు 10:18 => సిరియనులు సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము 

కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది 

రథికులను నలువదివేల మంది గుఱఱ్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు 

షోబకు దావీదు చేతిలో ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:26 => సొలొమోను రథములకు నలువదివేల గుఱఱ్పు శాలలును రౌతులకు పండెర్ండు 

వేల గుఱఱ్ములును ఉండెను. 

యిరిమ్యా 17:25 => దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథములమీదను గుఱఱ్ములమీదను ఎకిక్ 

తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు. వారును వారి 

అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పటట్ణపు గుమమ్ములలో పర్వేశింతురు; 

మరియు ఈ పటట్ణము నితయ్ము నిలుచును.  

వచనము 7 

హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 11:25 => హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు 

అరాము దేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు 

అసహయ్త గలవాడై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని 

దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:6 => తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధమైన దమసుక్లో కావలి 

సైనయ్మును ఉంచెను; సిరియనులు దావీదునకు కపప్ముకటుట్ సేవకులైరి. ఈ పర్కారము దావీదు 

పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతనికి సహాయము చేయుచు వచెచ్ను. 

యెషయా 7:8 => దమసుక్ సిరియాకు రాజధాని; దమసుక్నకు రెజీను రాజు; అరువదియయిదు 

సంవతస్రములు కాకమునుపు ఎఫార్యిము జనము కాకుండ నాశనమగును. 

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 
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కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 31:3 => ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు 

మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన చెయియ్చాపగా సహాయము చేయువాడు జోగును 

సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి నాశనమగుదురు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి 

దానిని పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 

వచనము 8 
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మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు విసాత్రమైన యితత్డిని 

పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 23:14 => దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

బేతెల్హేములో ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 13:3 => యోనాతాను గెబాలోనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండును హతముచేయగా ఆ 

సంగతి ఫిలిషీత్యులకు వినబడెను; మరియు దేశమంతట హెబీర్యులు వినవలెనని సౌలు బాకా 

ఊదించెను. 

1 సమూయేలు 14:1 => ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు చెపప్క 

తన ఆయుధములను మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని 

హతముచేయ పోదము రమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 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 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:2 => అతడు యూదా దేశములోని పార్కార పురములనిన్టియందును 

సైనయ్ములను ఉంచి, యూదా దేశమందును తన తండిర్యైన ఆసా పటుట్కొనిన ఎఫార్యిము 

పటట్ణములయందును కావలి బలములను ఉంచెను. 
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కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

కీరత్నలు 18:36 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.  

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

కీరత్నలు 18:45 => అనుయ్లు నిసాత్ర్ణగలవారై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 18:46 => యెహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నా 

రక్షణకరత్యయిన దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 
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2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 5:11 => నినున్ ఆశర్యించువారందరు సంతోషించుదురు నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక 

వారు నితయ్ము ఆనందధవ్ని చేయుదురు. 

కీరత్నలు 5:12 => యెహోవా, నీతిమంతులను ఆశీరవ్దించువాడవు నీవే కేడెముతో కపిప్నటుల్ నీవు 

వారిని దయతో కపెప్దవు కావున నీ నామమును పేర్మించువారు నినున్గూరిచ్ఉలల్సింతురు. 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

కీరత్నలు 140:7 => పర్భువైన యెహోవా నా రక్షణదురగ్ము యుదధ్దినమున నీవు నా తలను 

కాయుదువు. 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

సామెతలు 21:31 => యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా 

అధీనము. 

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

1 రాజులు 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; 

2 రాజులు 14:28 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు, దమసుక్ 

పటట్ణమును యూదావారికి కలిగియునన్ హమాతు పటట్ణమును ఇశార్యేలువారి కొరకై అతడు మరల 

పటుట్కొనిన సంగతినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 17:3 => అతనిమీదికి అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు యుదధ్మునకు రాగా హోషేయ 

అతనికి దాసుడై పనున్ ఇచుచ్వాడాయెను. 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళిల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

Page  of 438 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని 

దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము 

చేసెను. 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

యెషయా 7:8 => దమసుక్ సిరియాకు రాజధాని; దమసుక్నకు రెజీను రాజు; అరువదియయిదు 

సంవతస్రములు కాకమునుపు ఎఫార్యిము జనము కాకుండ నాశనమగును. 

యెషయా 36:16 => హిజిక్యా చెపిప్నమాట మీరంగీకరింపవలదు; అషూష్రు రాజు 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాతో సంధి చేసికొని నాయొదద్కు మీరు బయటికి వచిచ్నయెడల మీలో పర్తి 

మనిషి తన దార్క్ష చెటుట్ ఫలమును తన అంజూరపు చెటుట్ ఫలమును తినుచు తన బావి నీళుల్ తార్గుచు 

నుండును. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళిల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

వచనము 9 

దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు రాజైన తోయికి వినబడెను. 
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1 రాజులు 10:16 => రాజైన సొలొమోను సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అలుగులు గల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను ; డాలు ఒకటింటికి ఆరువందల తులముల యెతుత్ 

బంగారముండెను. 

1 రాజులు 10:17 => మరియు సుతెత్తో కొటిట్న బంగారముతో అతడు మూడువందల కేడెములను 

చేయించెను; కేడెము ఒకటింటికి మూడువందల బంగారపు తులములయెతుత్ బంగారముండెను; వీటిని 

రాజు లెబానోను అరణయ్పు మందిరమందుంచెను. 

1 రాజులు 14:26 => యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ 

ఖజనాలోని పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 

1 రాజులు 14:27 => రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు 

దావ్రపాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => రాజైన సొలొమోను సాగగొటిట్న బంగారముతో అలుగులుగల 

రెండువందల డాళల్ను చేయించెను; ఒకొక్క డాలునకు ఆరువందల తులముల బంగారము పటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => మరియు సాగగొటిట్న బంగారముతో మూడువందల కేడెములను 

చేయించెను; ఒకొక్క కేడెమునకు మూడువందల తులముల బంగారము పటెట్ను; వాటిని రాజు 

లెబానోను అరణయ్పు నగరునందుంచెను. 

1 రాజులు 7:51 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని 

అంతయు సమాపత్ మాయెను. మరియు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.   

2 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా దేవుని మందిరమందు రాజైన 

దావీదు ఉంచిన బలెల్ములను కేడెములను డాళల్ను శతాధిపతులకు అపప్గించెను. 

వచనము 10 

హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు హదదెజెరుతో యుదధ్ము 

చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి 

వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ సంతోషించుటకై అతనిని 

దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, 

కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి 

సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => అతడు ఇరువది మూరలు పొడవును ఇరువది మూరలు వెడలుప్ను 

పది మూరలు ఎతుత్నుగల యొక యితత్డి బలిపీఠ మును చేయించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:2 => పోతపోసిన సముదర్పు తొటిట్ యొకటి చేయించెను, అది యీ 

యంచుకు ఆ యంచుకు పది మూరల యెడము గలది; దానియెతుత్ అయిదు మూరలు, దాని కైవారము 

ముపప్ది మూరలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:3 => దాని కిర్ందితటుట్న ఎదుద్లు రూపింపబడియుండెను, అవి ఒకొక్కక్ 

మూరకు పదేసియుండెను, అవి ఆ సముదర్పు తొటిట్ని ఆవరించెను; ఎదుద్లు రెండు వరుసలు 

తీరియుండెను, అవి తొటిట్తోకూడనే పోతపోయబడెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => అది పండెర్ండు ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు 

ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్ చూచుచుండెను. 

సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై నుంచబడెను, వాటి వెనుకటి పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => అది బెతెత్డు దళముగలది, దాని అంచు గినెన్యంచువంటిదై తామర 

పుషప్ములు తేలచ్బడియుండెను; అది ముపప్ది పుటల్ నీళుల్ పటుట్ను. 

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

అయిదును ఎడమ తటుట్కు అయిదును పది సాన్నపు గంగాళములను చేయించెను; సముదర్మువంటి 

తొటిట్యందు యాజకులు మాతర్ము సాన్నము చేయుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => అతడు యాజకుల ఆవరణమును పెదద్ ఆవరణమును దీనికి 

వాకిండల్ను చేయించి దీని తలుపులను ఇతత్డితో పొదిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => సముదర్పు తొటిట్ని తూరుప్తటుట్న కుడిపారశ్వ్మందు దకిష్ణ 

ముఖముగా ఉంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:11 => హూరాము పాతర్లను బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలను తొటల్ను చేసెను; 

రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్పర్కారము దేవుని మందిరమునకు చేయవలసిన పనియంతయు హూరాము 

సమాపిత్చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:12 => దాని వివరమేమనగా, రెండు సత్ంభములు, వాటి పళె ల్ములు, వాటి 

పైభాగమునకు చేసిన పీటలు, వీటి పళె ల్ములు, ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్టకైన 

రెండు అలిల్కలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:13 => ఆ సత్ంభముల శీరష్ముల రెండు పళె ల్ములను కపుప్నటిట్ అలిల్క, 

అలిల్కకు రెండేసి వరుసలుగా చేయబడిన నాలుగు వందల దానిమమ్పండుల్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మటుల్, మటల్మీదనుండు తొటుల్, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:15 => సముదర్పుతొటిట్ దాని కిర్ందనుండు పండెర్ండు ఎదుద్లు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును జెరేదాతాకును మధయ్ను 

జిగటమంటి భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 సమూయేలు 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 47:16 => అది హమాతునకును బేరోతాయునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును 

హమాతు సరిహదుద్నకును మధయ్నునన్ సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను ఆనుకొను 

మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును వాయ్పించును. 

వచనము 11 

రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => దావీదు సోబా రాజైన హదరెజెరుయొకక్ సైనయ్మంతటిని ఓడించిన 

వరత్మానము హమాతు రాజైన తోహూకు వినబడెను. 

ఆమోసు 6:2 => కలేన్కు పోయి విచారించుడి; అకక్డనుండి హమాతు మహాపురమునకు పోవుడి, 

ఫిలిషీత్యుల పటట్ణమైన గాతునకు పోవుడి; అవి ఈ రాజయ్ములకంటె గొపప్వి గదా; వాటి సరిహదుద్లు 

మీ సరిహదుద్లకంటె విశాలమైనవి గదా. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 13:21 => కాబటిట్ వారు వెళిల్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు 

మారగ్ముగా రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

2 రాజులు 18:34 => హమాతు దేవతలు ఏమాయెను? అరాప్దు దేవతలు ఏమాయెను? 

సెపరవ్యీము దేవతలు ఏమాయెను? హేన ఇవావ్ అనువారి దేవతలు ఏమాయెను? (షోమోర్ను 

దేశపు) దేవత మాచేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా? 

యెషయా 10:9 => కలోన్ కరెక్మీషువలె నుండలేదా? హమాతు అరాప్దువలె నుండలేదా? షోమోర్ను 

దమసుక్వలె నుండలేదా? 

యెషయా 36:19 => అరాప్దు దేవతలేమాయెను? సెపరవ్యీము దేవతలేమాయెను? షోమోర్ను 

దేశపు దేవత నాచేతిలోనుండి షోమోర్నును విడిపించెనా? 
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యిరిమ్యా 39:5 => అయితే కలీద్యుల సేన వారిని తరిమి యెరికో దగగ్రనునన్ మైదానములలో 

సిదిక్యాను కలిసికొని పటుట్కొని, రాజు అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని హమాతు దేశములో రిబాల్ 

పటట్ణము దగగ్రనునన్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునొదద్కు వారు సిదిక్యాను తీసికొనిపోయిరి  

యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 

యిరిమ్యా 52:27 => బబులోను రాజు హమాతు దేశమందలి రిబాల్లో వారిని కొటిట్ంచి చంపించి 

యూదావారిని తమ దేశములోనుండి చెరగొనిపోయెను. 

వచనము 12 

వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల 

యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల యొదద్నుండియు రెహోబు 

కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు పటుట్కొనియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:10 => హదరెజెరునకును తోహూకును విరోధము కలిగియుండెను గనుక 

రాజైన దావీదు హదరెజెరుతో యుదధ్ముచేసి అతని నోడించినందుకై దావీదుయొకక్ కేష్మము 

తెలిసికొనుటకును, అతనితో శుభవచనములు పలుకుటకును, బంగారముతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను చేయబడిన సకల విధములైన పాతర్లనిచిచ్, తోహూ తన కుమారుడైన హదోరమును 

అతనియొదద్కు పంపెను. 

ఆదికాండము 43:27 => అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? 

అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

యెషయా 39:1 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన మెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియై బాగుపడిన సంగతి విని పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

1 సమూయేలు 13:10 => అతడు దహనబలి అరిప్ంచి చాలించిన వెంటనే సమూయేలు వచెచ్ను. 

సౌలు అతనిని కలిసికొని అతనికి వందనము చేయుటకై బయలుదేరగా 

Page  of 445 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

కీరత్నలు 129:8 => దారిన పోవువారు యెహోవా ఆశీరావ్దము నీమీద నుండునుగాక యెహోవా 

నామమున మేము మిముమ్ దీవించుచునాన్ము అని అనకయుందురు. 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 47:10 => ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబాష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

1 రాజులు 5:1 => తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను 

పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము 

ఎపప్టికి దావీదుతో సేన్హముగా నుండెను. 

1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 రాజులు 20:12 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 
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యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

వచనము 13 

దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు 

పర్సిదధ్మాయెను. 

1 రాజులు 7:51 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని 

అంతయు సమాపత్ మాయెను. మరియు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.   

1 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ 

నుండియు, మోయాబీయులయొదద్ నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ 

నుండియు, అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 

విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:15 => మరియు పనిచేయతగిన విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె 

పనివారును వడర్వారును ఏవిధమైన పనినైనను నెరవేరచ్గల మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

1 దినవృతాత్ంతములు 26:27 => యుదధ్ములలో పటుట్కొని పర్తిషిఠ్ంచిన కొలల్సొముమ్ ఉనన్ 

బొకక్సములకు షెలోమీతును వాని సహోదరులును కావలి కాయువారైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:28 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలును కీషు కుమారుడైన సౌలును నేరు 

కుమారుడైన అబేన్రును సెరూయా కుమారుడైన యోవాబును పర్తిషిఠ్ంచిన సొమమ్ంతయు షెలోమీతు 

చేతికిర్ందను వాని సహోదరుల చేతికిర్ందను ఉంచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

మీకా 4:13 => సీయోను కుమారీ, నీ శృంగము ఇనుపదిగాను నీ డెకక్లు ఇతత్డివిగాను నేను 

చేయుచునాన్ను, లేచి కళల్ము తొర్కుక్ము, అనేక జనములను నీవు అణగదొర్కుక్దువు, వారికి దొరికిన 

లాభమును నేను యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచుదును, వారి ఆసిత్ని సరవ్లోకనాధునికి పర్తిషిట్ంచుదును. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:2 => దావీదు వచిచ్ వారి రాజు తలమీదనునన్ కిరీటమును తీసికొనెను; 

దాని యెతుత్ రెండు మణుగుల బంగారము, అందులో రతన్ములు చెకిక్యుండెను, దానిని దావీదు 

ధరించెను. మరియు అతడు బహు విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ ఆ పటట్ణములోనుండి తీసికొనిపోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

వచనము 14 

మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు దావీదునకు దాసులు కాగా 

ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 12:26 => యోవాబు రబాబ్ అను అమోమ్నీయుల పటట్ణముమీద యుదధ్ము చేసి 

రాజనగరిని పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 12:27 => దావీదునొదద్కు అతడు దూతలను పంపి నేను రబాబ్మీద యుదధ్ముచేసి 

జలములమీది పటట్ణమును పటుట్కొంటిని; 

2 సమూయేలు 12:28 => నేను పటట్ణమును పటుట్కొని నా పేరు దానికి పెటట్కుండునటుల్ మిగిలిన 

దండువారిని సమకూరిచ్ నీవు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెనని వరత్మానము చేయగా 

2 సమూయేలు 12:29 => దావీదు యోధులను సమకూరిచ్ రబాబ్కు వచిచ్ దానిమీద యుదధ్ముచేసి 

దానిని పటుట్కొని, వారి రాజు కిరీటమును అతని తలమీదనుండి తీయించగా అది దావీదు తలమీద 

పెటట్బడెను. అది విలువగల రతన్ములు చెకిక్నదై రెండు బంగారు మనుగులంత యెతుత్ండెను. 
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2 సమూయేలు 12:30 => మరియు అతడు పటట్ణములోనుండి బహు విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ 

పటుట్కొని పోయెను. 

2 సమూయేలు 12:31 => పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి రంపములచేతను 

పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను ఇనుప గొడ డ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని 

ఇటుక ఆవములో వేసెను. అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత 

దావీదును జనులందరును తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:11 => ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ 

నుండియు, మోయాబీయులయొదద్ నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ 

నుండియు, అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:43 => అమాలేకీయులలో తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి 

నేటివరకు అచచ్ట కాపురమునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:2 => దావీదు వచిచ్ వారి రాజు తలమీదనునన్ కిరీటమును తీసికొనెను; 

దాని యెతుత్ రెండు మణుగుల బంగారము, అందులో రతన్ములు చెకిక్యుండెను, దానిని దావీదు 

ధరించెను. మరియు అతడు బహు విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ ఆ పటట్ణములోనుండి తీసికొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

వచనము 15 

దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

2 రాజులు 14:7 => మరియు ఉపుప్లోయలో అతడు యుదధ్ముచేసి ఎదోమీయులలో 

పదివేలమందిని హతముచేసి, సెల అను పటట్ణమును పటుట్కొని దానికి యొకత్యేలని పేరు పెటెట్ను; 

నేటివరకు దానికి అదే పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => అంతట అమజాయ్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొని తన జనులతో కూడ 

బయలుదేరి ఉపుప్పలల్పు సథ్లమునకు పోయి శేయీరువారిలో పదివేలమందిని హతము చేసెను. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 
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2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

వచనము 16 

సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. అహీలూదు కుమారుడగు 

యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 
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1 రాజులు 22:47 => ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన 

యొకడు రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

కీరత్నలు 108:9 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీదికి నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యనుబటిట్ జయోతస్వము చేసియునాన్ను.  

కీరత్నలు 108:10 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననున్ ఎవడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి 

ననెన్వడు నడిపించును? 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

కీరత్నలు 121:4 => ఇశార్యేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిదర్పోడు 

కీరత్నలు 121:5 => యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా 

ఉండును. 

కీరత్నలు 121:6 => పగలు ఎండ దెబబ్యైనను నీకు తగులదు. రాతిర్ వెనెన్ల దెబబ్యైనను నీకు 

తగులదు. 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 
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2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  

1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళిల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 

2 రాజులు 8:20 => ఇతని దినములలో ఎదోమీయులు యూదా రాజునకు ఇక లోబడుట మాని 

అతనిమీద తిరుగుబాటు చేసి, తమమీద నొకని రాజుగా నియమించుకొనినందున 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళిల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 140:7 => పర్భువైన యెహోవా నా రక్షణదురగ్ము యుదధ్దినమున నీవు నా తలను 

కాయుదువు. 
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రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

వచనము 17 

అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా 

లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

2 సమూయేలు 23:4 => ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన 

సూరుయ్నివలెను వరష్ము కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను 

అతడు ఉండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => ఈ పర్కారము దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి 

తన జనులందరికిని నీతినాయ్యములను జరిగించెను. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 
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కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 

కీరత్నలు 101:1 => నేను కృపనుగూరిచ్యు నాయ్యమునుగూరిచ్యు పాడెదను యెహోవా, నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరో ద్ష 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 నిరో ద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

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. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

ఆమోసు 5:24 => నీళుల్ పారినటుల్గా నాయ్యము జరుగనియుయ్డి, గొపప్ పర్వాహమువలె నీతిని 

పర్వహింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 15:3 => అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 
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1 రాజులు 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

కీరత్నలు 101:2 => నిరో ద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 119:121 => (అయిన ) నేను నీతినాయ్యముల ననుసరించుచునాన్ను. ననున్ బాధించువారి 

వశమున ననున్ విడిచిపెటట్కుము. 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 
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సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

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. 

యెహెజేక్లు 16:13 => ఈలాగు బంగారుతోను వెండితోను నేను నినున్ అలంకరించి, సనన్పు 

అవిసెనారయు పటుట్ను విచితర్పు కుటుట్పనియుగల బటట్లును నీకు ధరింపజేసి, గోధుమలును తేనెయు 

నూనెయు నీకాహారముగా ఇయయ్గా, నీవు మికిక్లి సౌందరయ్వతివై రాణియగునంతగా అభివృధిధ్ 

నొందితివి. 

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 18 

యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును అధిపతి; దావీదు 

కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 
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2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => ఎవడు మొదట యెబూసీయులను హతముచేయునో వాడు 

ముఖుయ్డును సైనాయ్ధిపతియునగునని దావీదు సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు 

అందరికంటె ముందుగా ఎకిక్ ఆ యాధిపతయ్మును పొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

2 సమూయేలు 2:13 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి 

వారి నెదిరించుటకై గిబియోను కొలనునకు వచిచ్రి. వీరు కొలనునకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనునకు 

ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 
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2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

2 రాజులు 18:18 => హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు 

పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:8 => అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున, 

దేశమును మందిరమును పవితర్పరచుట యైన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కుమారుడైన షాఫానును, 

పటాట్ణాధిపతి యైన మయశేయాను, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీదనునన్ యోహాహాజు కుమారుడగు 

యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను. 

యెషయా 36:3 => హిలీక్యా కూమారుడును రాజు గృహనిరావ్హకుడునునైన ఎలాయ్కీమును 

శాసిత్యగు షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును 

వారియొదద్కు పోయిరి. 
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వచనము 1 

యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో ఎవడైన కలడాయని దావీదు 

అడిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 
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2 రాజులు 12:10 => పెటెట్లో దర్వయ్ము విసాత్రముగా ఉనన్దని వారు తెలియజేయగా రాజుయొకక్ 

పర్ధాన మంతిర్యును పర్ధాన యాజకుడును వచిచ్, యెహోవా మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్ము 

లెకక్చూచి సంచులలో ఉంచిరి. 

2 రాజులు 18:18 => హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు 

పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

ఎజార్ 4:8 => మరియు మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు ఈ పర్కారముగా 

యెరూషలేము సంగతినిగూరిచ్ ఉతత్రము వార్సి రాజైన అరత్హషసత్యొదద్కు పంపిరి. 

ఎజార్ 7:2 => హిలీక్యా షలూల్ము కుమారుడు షలూల్ము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు 

కుమారుడు 

యెషయా 36:3 => హిలీక్యా కూమారుడును రాజు గృహనిరావ్హకుడునునైన ఎలాయ్కీమును 

శాసిత్యగు షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును 

వారియొదద్కు పోయిరి. 

యిరిమ్యా 36:10 => బారూకు యెహోవా మందిరములో లేఖికుడైన షాఫాను కుమారుడైన గెమరాయ్ 

గదికి పైగానునన్ శాలలో యెహోవా మందిరపు కొర్తత్ దావ్రపు పర్వేశమున పర్జలందరు వినునటుల్ 

యిరీమ్యా చెపిప్న మాటలను గర్ంథములోనుండి చదివి వినిపించెను. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 
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వచనము 2 

సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని దావీదునొదద్కు 

పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను అనెను. 

1 రాజులు 1:44 => రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర 

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి; 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 
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2 సమూయేలు 23:20 => మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక 

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 

మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున 

బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక సింహమును చంపివేసెను.  

2 సమూయేలు 23:21 => ఇంకను అతడు సౌందరయ్వంతుడైన యొక ఐగుపీత్యుని చంపెను. ఈ 

ఐగుపీత్యునిచేతిలో ఈటెయుండగా బెనాయా దుడుడ్కఱఱ్ తీసికొని వాని మీదికి పోయి వానిచేతిలోని 

యీటె ఊడలాగి దానితోనే వాని చంపెను. 

2 సమూయేలు 23:22 => ఈ కారయ్ములు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా చేసినందున ఆ 

ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలోను అతడు పేరుపొంది 

2 సమూయేలు 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

1 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 25:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఫిలిషీత్యులమీద నేను చెయియ్ 

చాపి కెరేతీయులను నిరూమ్లము చేసెదను. సముదర్ తీరమున నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 

జెఫనాయ్ 2:5 => సముదర్పార్ంతమందు నివసించు కెరేతీయులారా, మీకు శర్మ; ఫిలిషీత్యుల దేశమైన 

కనానూ, నినున్గూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీయందు ఒక కాపురసుథ్డైనను లేకుండ నేను 

నినున్ లయముచేతును. 

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 41:50 => కరవు సంవతస్రములు రాకమునుపు యోసేపు కిదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. 

ఓను యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు అతనికి వారిని కనెను. 
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ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరాకర్మవంతుడునైన 

యొకనికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును వికర్మకిర్యలవలన గొపప్వాడాయెను. 

ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమారుల నిదద్రిని చంపెను; మరియు ఇతడు బయలుదేరి 

హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:10 => వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి 

వాటిని రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును కాయు సేవకుల యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 7:16 => కాబటిట్ నీవు ఈ జనము కొరకు పార్రథ్న చేయకుము, వారికొరకు మొఱఱ్నైనను 

పార్రథ్ననైనను చేయకుము, ననున్ బతిమాలుకొనకుము, నేను నీ మాట వినను.  

వచనము 3 
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రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు కుంటికాళుల్ గల 

కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 1:26 => నా సహోదరుడా, యోనాతానా నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి నీ 

నిమితత్ము నేను బహు శోకము నొందుచునాన్ను నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది సతరీలు చూపు 

పేర్మకంటెను అది అధికమైనది. 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

1 సమూయేలు 18:2 => ఆ దినమున అతని తండిర్ ఇంటికి తిరిగి అతని వెళల్నియయ్క సౌలు అతనిని 

చేరుచ్కొనెను. 

1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

1 సమూయేలు 18:4 => మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను 

తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 20:14 => అయితే నేను బర్దికియుండినయెడల నేను చావకుండ యెహోవా 

దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయినయెడల నేమి,  

1 సమూయేలు 20:15 => నేను చనిపోయినయెడల యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన 

భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసిన తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయచూపక 

పోయినయెడల నేమి యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచును గాక. 

1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 
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1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళిల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

1 సమూయేలు 23:18 => వీరిదద్రు యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనిన తరువాత దావీదు 

వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన యింటికి తిరిగివెళె ల్ను. 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 9:41 => మీరు కీర్సుత్వారని నా పేరట మీకు గినెన్డు నీళుల్ తార్గనిచుచ్వాడు, తనకు రావలసిన 

ఫలము పోగొటుట్కొనడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:11 => అతడు మునుపు నీకు నిష పర్యోజనమైనవాడే గాని, యిపుప్డు నీకును 

నాకును పర్యోజనకరమైనవాడాయెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 40:14 => కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు 

కరుణించి ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

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. 

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 

1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 
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1 సమూయేలు 20:15 => నేను చనిపోయినయెడల యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన 

భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసిన తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయచూపక 

పోయినయెడల నేమి యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచును గాక. 

1 సమూయేలు 23:18 => వీరిదద్రు యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనిన తరువాత దావీదు 

వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన యింటికి తిరిగివెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => అపుప్డు దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాయెడల 

దయచూపించెను గనుక నేను అతని కుమారునియెడల దయచూపెదనని యనుకొని, అతని తండిర్ 

నిమితత్ము అతని పరామరిశ్ంచుటకు దూతలను పంపెను. దావీదు సేవకులు హానూనును 

పరామరిశ్ంచుటకై అమోమ్నీయుల దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 4 

అతడెకక్డ ఉనాన్డని రాజు అడుగగా సీబా చితత్గించుము, అతడు లోదెబారులో అమీమ్యేలు 

కుమారుడగు మాకీరు ఇంట నునాన్డని రాజుతో అనెను. 
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ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  
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2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

వచనము 5 

అపుప్డు రాజైన దావీదు మనుషుయ్లను పంపి లోదెబారులో నునన్ అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు 

ఇంటనుండి అతని రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37 => ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి 

సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:15 => అయితే యెహోవా నీ పితరులను పేర్మించి వారియందు 

ఆనందపడి సమసత్ జనములలో వారి సంతానమైన మిముమ్ను నేటివలె ఏరప్రచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 20:14 => అయితే నేను బర్దికియుండినయెడల నేను చావకుండ యెహోవా 

దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయినయెడల నేమి,  

1 సమూయేలు 20:15 => నేను చనిపోయినయెడల యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన 

భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసిన తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయచూపక 

పోయినయెడల నేమి యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచును గాక. 
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1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

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 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

2 సమూయేలు 4:4 => సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు 

ఒకడుండెను. యెజెర్యేలునుండి సౌలును గురించియు యోనాతానును గురించియు వరత్మానము 

వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; వాని దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు 

పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు మెఫీబోషెతు. 

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 
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2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 

వచనము 6 

సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు వచిచ్ సాగిలపడి 

నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు చితత్ము, నీ దాసుడనైన 

నేనునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

2 సమూయేలు 17:28 => అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని 

తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు 

చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

వచనము 7 
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అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు 

ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు 

సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

వచనము 8 

అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను 

ఎంతటివాడను? అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:34 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:40 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళిల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:23 => అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి తవ్రగా దిగి 

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 
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1 సమూయేలు 22:12 => సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా 

యేలినవాడా అనెను. 

2 సమూయేలు 1:7 => అతడు రథములును రౌతులును తనను వెనువెంట తగులుచుండుట చూచి 

వెనుక తిరిగి ననున్ కనుగొని పిలిచెను. అందుకు చితత్ము నా యేలినవాడా అని నేనంటిని. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

వచనము 9 

అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని కుటుంబమునకును కలిగిన 

సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; 

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 43:23 => అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన 

మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును 

వారియొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను 

ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 
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ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 

1 సమూయేలు 12:20 => అంతట సమూయేలు జనులతో ఇటల్నెను భయపడకుడి, మీరు ఈ కీడు 

చేసినమాట నిజమే, అయినను యెహోవాను విసరిజ్ంపకుండ ఆయనను అనుసరించుచు 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను సేవించుడి. 

1 సమూయేలు 12:24 => ఆయన మీకొరకు ఎనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసెనో అది మీరు 

తలంచుకొని, మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి, నిషక్పటులై పూరణ్హృదయముతో 

ఆయనను సేవించుట ఆవశయ్కము. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

మారుక్ 5:33 => అపుప్డా సతరీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచు వచిచ్, ఆయన ఎదుట 

సాగిలపడి, తన సంగతి యంతయు ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:29 => ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని 

ఆలోచించుకొనుచుండగా  
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లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

రూతు 2:11 => నీవు నీ తలిదండుర్లను నీ జనమ్భూమిని విడిచి, యింతకుముందు నీవు ఎరుగని 

జనము నొదద్కు వచిచ్తివి. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 
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2 సమూయేలు 19:33 => యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ 

నది దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

యిరిమ్యా 25:33 => ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి 

ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు, వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, 

పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 

యిరిమ్యా 25:34 => మందకాపరులారా, గోలలెతుత్డి, మొఱఱ్పెటుట్డి; మందలోని పర్ధానులారా, 

బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను 

చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె మీరు పడుదురు.  

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

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 
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2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 

2 రాజులు 8:6 => రాజు ఆ సతరీని అడిగినపుప్డు ఆమె అతనితో సంగతి తెలియజెపెప్ను. కాబటిట్ రాజు 

ఆమె పక్షముగా ఒక అధిపతిని నియమించి, ఆమె సొతుత్ యావతుత్ను ఆమె దేశము విడిచినపప్టినుండి 

నేటివరకు భూమి ఫలించిన పంట యావతుత్ను ఆమెకు మరల ఇమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:29 => కాగా అతడు తన బందీగృహ వసత్రములను తీసివేసి వేరు వసత్ర ములను 

ధరించుకొని తాను బర్దికిన దినములనిన్యు రాజు సనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => అపుప్డు దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాయెడల 

దయచూపించెను గనుక నేను అతని కుమారునియెడల దయచూపెదనని యనుకొని, అతని తండిర్ 

నిమితత్ము అతని పరామరిశ్ంచుటకు దూతలను పంపెను. దావీదు సేవకులు హానూనును 

పరామరిశ్ంచుటకై అమోమ్నీయుల దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

నెహెమాయ్ 5:17 => భూమి సంపాదించుకొనిన వారము కాము; నా భోజనపు బలల్యొదద్ మా 

చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నుండి వచిచ్న వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది 

కూరుచ్ని యుండిరి. 

ఎసేత్రు 8:2 => రాజు హామానుచేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొరెద్కైకి ఇచెచ్ను. ఎసేత్రు 

మొరెద్కైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను. 

యిరిమ్యా 52:33 => మరియు అతడు తన బందీగృహ వసత్రములు తీసివేసి వేరు వసత్రములు 

ధరించికొని తన జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 
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నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

వచనము 10 

కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని సాగుబడిజేసి, నీ 

యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట తేవలెను; నీ 

యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయునని 

సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరో ద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

1 సమూయేలు 26:20 => నా దేశమునకు దూరముగాను, యెహోవా సనిన్ధికి ఎడమగాను నేను 

మరణము నొందకపోవుదును గాక. ఒకడు పరవ్తములమీద కౌజుపిటట్ను తరిమినటుట్ ఇశార్యేలు 

రాజవైన నీవు మినన్లిల్ని వెదకుటకై బయలుదేరి వచిచ్తివి. 
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మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

రూతు 2:10 => అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు 

లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత 

నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 

1 సమూయేలు 17:43 => ఫిలిషీత్యుడు కఱఱ్ తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను 

కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపించెను. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 సమూయేలు 24:20 => అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి 

బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ 

దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

వచనము 11 

నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ దాసుడనైన నేను చేసెదనని 

సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా రాజు బలల్యొదద్నే 

భోజనము చేయుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

వచనము 12 

మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు సీబా యింటిలో 

కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 
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1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 9:12 => మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు 

సీబా యింటిలో కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 రాజులు 25:29 => కాగా అతడు తన బందీగృహ వసత్రములను తీసివేసి వేరు వసత్ర ములను 

ధరించుకొని తాను బర్దికిన దినములనిన్యు రాజు సనిన్ధిని భోజనముచేయుచు వచెచ్ను. 

లూకా 14:15 => ఆయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని 

దేవుని రాజయ్ములో భోజనము చేయువాడు ధనుయ్డని ఆయనతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 
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2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:34 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

యిరిమ్యా 52:34 => మరియు అతడు చనిపోవువరకు అతడు బర్తికిన దినములనిన్యు అనుదినము 

అతని పోషణకై బబులోను రాజుచేత భోజనపదారథ్ములు ఇయయ్బడుచుండెను. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

వచనము 13 

మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు బలల్యొదద్ భోజనము 

చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 

2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 
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రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 
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2 సమూయేలు 19:33 => యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ 

నది దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 
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వచనము 1 

పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు 

హుషీము బయరా అను తన భారయ్లయందు కనిన పిలల్లుగాక 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:34 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:35 => మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ ఆహాజు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:36 => ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును 

అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:37 => మోజా బినాయ్ను కనెను, బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు 

ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:38 => ఆజేలు కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళుల్ అజీర్కాము బోకెరు 

ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ ఓబదాయ్ హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:39 => అతని సహోదరుడైన ఏషెకు కుమారులు ముగుగ్రు; ఊలాము 

జేయ్షు ఠ్డు, యెహూషు రెండవవాడు, ఎలీపేలెటు మూడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:40 => ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన 

పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; 

వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:40 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:41 => మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ (ఆహాజు.) 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:42 => ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని 

కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:43 => మోజా బినాయ్ను కనెను, రెఫాయా బినాయ్కు కుమారుడు, ఎలాశా 

రెఫాయాకు కుమారుడు, ఆజేలు ఎలాశాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:44 => ఆజేలునకు ఆరుగురు కుమారులుండిరి; వారు అజీర్కాము బోకెరు 

ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ ఓబదాయ్ హానాను అను పేళుల్ గలవారు; వీరు ఆజేలు కుమారులు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

వచనము 2 

దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను హానూనునకు 

పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన సేవకులచేత 

సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

నెహెమాయ్ 5:17 => భూమి సంపాదించుకొనిన వారము కాము; నా భోజనపు బలల్యొదద్ మా 

చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నుండి వచిచ్న వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది 

కూరుచ్ని యుండిరి. 

యిరిమ్యా 52:33 => మరియు అతడు తన బందీగృహ వసత్రములు తీసివేసి వేరు వసత్రములు 

ధరించికొని తన జీవితకాలమంతయు ఎవీలెమ్రోదకు సనిన్ధిని భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

వచనము 3 

అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ తండిర్ని సనామ్నించుటకే 

దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ పటట్ణమును నాశము 

చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

నాయ్యాధిపతులు 10:7 => యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండగా ఆయన ఫిలిషీత్యుల 

చేతికిని అమోమ్నీయుల చేతికిని వారినపప్గించెను గనుక 

నాయ్యాధిపతులు 10:8 => వారు ఆ సంవతస్రము మొదలుకొని ఇశార్యేలీయులను, అనగా 

యొరాద్ను అవతలనునన్ గిలాదునందలి అమోరీయుల దేశములో కాపురమునన్ ఇశార్యేలీయులను 

పదునెనిమిది సంవతస్రములు చితుకగొటిట్ అణచివేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:9 => మరియు అమోమ్నీయులు యూదా దేశసుథ్లతోను బెనాయ్మీనీయులతోను 

ఎఫార్యిమీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్నును దాటిరి గనుక ఇశార్యేలీయులకు మికిక్లి 

శర్మ కలిగెను 
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నాయ్యాధిపతులు 11:12 => యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును 

మధయ్ ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:13 => అమోమ్నీయుల రాజు ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు 

వా రు అ రోన్ ను మొ ద లు కొ ని య బోబ్ కు వ ర కు ను యొ రాద్ ను వ ర కు ను నా దే శ ము 

ఆకర్మించుకొనినందుననే నేను వచిచ్యునాన్ను. కాబటిట్ మనము సమాధానముగా నుండునటుల్ ఆ 

దేశములను మరల మాకపప్గించుమని యెఫాత్ పంపిన దూతలతో సమాచారము చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:14 => అంతట యెఫాత్ మరల అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి 

యిటల్నెను 

నాయ్యాధిపతులు 11:15 => యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు 

దేశమునైనను అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:16 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

ఎఱఱ్సముదర్ము వరకు అరణయ్ములో నడిచి కాదేషునకు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:17 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపీ నీ 

దేశముగుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని యడుగగా, ఎదోము రాజు ఒపుప్కొనలేదు. వారు 

మోయాబు రాజునొదద్కు అటిట్ వరత్మానమే పంపిరి గాని అతడును నేను సెలవియయ్నని చెపెప్ను. 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:18 => తరువాత వారు అరణయ్పర్యాణము చేయుచు ఎదోమీయుల 

యొకక్యు మోయాబీయుల యొకక్యు దేశముల చుటుట్ తిరిగి, మోయాబునకు తూరుప్ దికుక్న 

కనాను దేశమందు పర్వేశించి అరోన్ను అదద్రిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరిహదుద్ లోపలికి పోలేదు. 

అరోన్ను మోయాబునకు సరిహదుద్ గదా. 

నాయ్యాధిపతులు 11:19 => మరియు ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనను హెషోబ్ను 

రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ దేశముగుండ మా సథ్లమునకు మేము పోవునటుల్ దయచేసి 

సెలవిమమ్ని అతనియొదద్ మనవిచేయగా 
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నాయ్యాధిపతులు 11:20 => సీహోను ఇశార్యేలీయులను నమమ్క, తన దేశములో బడి వెళల్నియయ్క, 

తన జనులనందరిని సమకూరుచ్కొని యాహసులో దిగి ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఆ సీహోనును అతని 

సమసత్ జనమును ఇశార్యేలీయుల చేతికపప్గింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ 

దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 11:22 => అరోన్ను నది మొదలుకొని యబోబ్కువరకును అరణయ్ము మొదలుకొని 

యొరాద్నువరకును అమోరీయుల పార్ంతములనిన్టిని సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:23 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన 

జనులయెదుట నిలువకుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందువా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:24 => సావ్ధీనపరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచిచ్న దానిని 

నీవనుభవించుచునాన్వు గదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో 

వారి సావ్సథ్య్మును మేము సావ్ధీనపరచుకొందుము. 

నాయ్యాధిపతులు 11:25 => మోయాబు రాజైన సిపోప్రు కుమారుడగు బాలాకుకంటె నీవు 

ఏమాతర్మును అధికుడవు కావుగదా? అతడు ఇశార్యేలీయులతో ఎపుప్డైనను కలహించెనా? 

ఎపుప్డైనను వారితో యుదధ్ము చేసెనా? 

నాయ్యాధిపతులు 11:26 => ఇశార్యేలీయులు హెపోబ్నులోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను 

దాని ఊరులలోను అరోన్ను తీరముల పటట్ణములనిన్టిలోను మూడువందల సంవతస్రములనుండి 

నివసించుచుండగా ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పటుట్కొనలేదు? 

నాయ్యాధిపతులు 11:27 => ఇటుల్ండగా నేను నీయెడల తపుప్ చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి 

యుదధ్మునకు వచుచ్టవలన నాయెడల దోషము చేయుచునాన్వు. నాయ్యాధిపతియైన యెహోవా నేడు 

ఇశార్యేలీయులకును అమోమ్నీయులకును నాయ్యము తీరుచ్ను గాక. 

నాయ్యాధిపతులు 11:28 => అయితే అమోమ్నీయులరాజు యెఫాత్ తనతో చెపిప్న మాటలకు 

ఒపుప్కొనలేదు. 
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1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

1 సమూయేలు 11:2 => ఇశార్యేలీయులందరి మీదికి నింద తెచుచ్నటుల్ మీయందరి కుడికనున్లను 

ఊడదీయుదునని మీతో నేను నిబంధన చేసెదనని అమోమ్నీయుడైన నాహాషు 

1 సమూయేలు 11:3 => యాబేషు వారి పెదద్లతో చెపప్గా వారు మేము ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లనిన్టికి దూతలను పంపుటకై యేడు దినముల గడువు మాకిముమ్; మముమ్ను రకిష్ంచుటకు 

ఎవరును లేకపోయినయెడల మముమ్ను మేము నీకపప్గించుకొనెదమనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:1 => ఇదియైన తరువాత అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు చనిపోగా అతని 

కుమారుడు అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => అపుప్డు దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాయెడల 

దయచూపించెను గనుక నేను అతని కుమారునియెడల దయచూపెదనని యనుకొని, అతని తండిర్ 

నిమితత్ము అతని పరామరిశ్ంచుటకు దూతలను పంపెను. దావీదు సేవకులు హానూనును 

పరామరిశ్ంచుటకై అమోమ్నీయుల దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అమోమ్నీయుల యధిపతులు హానూనుతో నినున్ పరామరిశ్ంచుటకై 

నీయొదద్కు దావీదు దూతలను పంపుట నీ తండిర్ని ఘనపరచుటకే అని నీవనుకొనుచునాన్వా? 

దేశమును తరచి చూచి దాని నాశనము చేయుటకేగదా అతని సేవకులు నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్రు 

అని మనవి చేయగా 

ఆదికాండము 19:38 => చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 
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ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

1 రాజులు 5:1 => తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను 

పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము 

ఎపప్టికి దావీదుతో సేన్హముగా నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:5 => అతడు అమోమ్నీయుల రాజుతో యుదధ్ముచేసి జయించెను గనుక 

అమోమ్నీయులు ఆ సంవతస్రము అతనికి రెండు వందల మణుగుల వెండిని పదివేల కొలల 

గోధుమలను పదివేల కొలల యవలను ఇచిచ్రి; ఈ పర్కారముగా అమోమ్నీయులు మరు 

సంవతస్రమును మూడవ సంవతస్రమును అతనికి చెలిల్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 
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యిరిమ్యా 40:14 => నినున్ చంపుటకు అమోమ్నీయుల రాజైన బయలీను నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని చెపిప్రి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ వారి 

మాట నమమ్లేదు. 

ఆమోసు 1:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అమోమ్నీయులు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ 

చేసిన దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా తమ సరిహదుద్లను మరి 

విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గరిభ్ణి సతరీల కడుపులను చీలిచ్రి. 

వచనము 4 

అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము గడ డ్ము గొరిగించి, వారు 

తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని వెళల్గొటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:3 => అమోమ్నీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని యెహోవా 

సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో పదియవ తరము వారైనను ఎనన్డును యెహోవా సమాజములో 

చేరకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:6 => నీ దినములనిన్ట ఎనన్డును వారి కేష్మమునైనను మేలునైనను 

విచారింపకూడదు. 

నెహెమాయ్ 4:3 => మరియు అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అతనియొదద్ను ఉండివారు కటిట్నదానిపైకి 

ఒక నకక్ యెగిరినటట్యిన వారి రాతిగోడ పడిపోవుననెను. 
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నెహెమాయ్ 4:4 => మా దేవా ఆలకించుము, మేము తిరసాక్రము నొందినవారము; వారి నింద వారి 

తలలమీదికి వచుచ్నటుల్చేసి, వారు చెరపటట్బడినవారై వారు నివసించు దేశములోనే వారిని దోపునకు 

అపప్గించుము. 

నెహెమాయ్ 4:5 => వారు కటుట్వారినిబటిట్ నీకు కోపము పుటిట్ంచియుండిరి గనుక వారి దోషమును 

పరిహరింపకుము, నీయెదుట వారి పాపమును తుడిచివేయకుము. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

నెహెమాయ్ 13:1 => ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో 

అమోమ్నీయులుగాని మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 

నెహెమాయ్ 13:2 => వారు అనన్పానములు తీసికొని ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని 

శపించుమని బిలామును పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా 

మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ కనబడెను. 

నెహెమాయ్ 13:3 => కాగా జనులు ధరమ్శాసత్రమును వినినపుప్డు మిశర్ జనసమూహమును 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి వెలివేసిరి. 

1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

1 సమూయేలు 22:3 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేప్కు వచిచ్ 

దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ నుండనిమమ్ని 

మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి 
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1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

1 రాజులు 5:1 => తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను 

పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము 

ఎపప్టికి దావీదుతో సేన్హముగా నుండెను. 

2 రాజులు 20:12 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన బెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియైయుండిన సంగతి విని, పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

యెషయా 39:1 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన మెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియై బాగుపడిన సంగతి విని పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 5 
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ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై 

మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడ డ్ములు పెరుగువరకు యెరికో పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత 

రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

వచనము 6 

దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు గర్హించి దూతలను పంపి, 

బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, 
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మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను 

జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

లేవీయకాండము 19:27 => మీ నుదుటి వెండుర్కలను గుండర్ముగా కతిత్రింపకూడదు, నీ గడ డ్పు 

పర్కక్లను గొరగకూడదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:3 => అమోమ్నీయుల యధిపతులు హానూనుతో నినున్ పరామరిశ్ంచుటకై 

నీయొదద్కు దావీదు దూతలను పంపుట నీ తండిర్ని ఘనపరచుటకే అని నీవనుకొనుచునాన్వా? 

దేశమును తరచి చూచి దాని నాశనము చేయుటకేగదా అతని సేవకులు నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్రు 

అని మనవి చేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి 

వసత్రములు పిరుదులు దిగకుండునటుల్ నడిమికి కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 109:5 => నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు 

పర్తిగా నామీద దేవ్షముంచుచునాన్రు.  

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

యెషయా 20:4 => అషూష్రు రాజు చెరపటట్బడిన ఐగుపీత్యులను, తమ దేశమునుండి కొనిపోబడిన 

కూషీయులను, పినన్లను పెదద్లను, దిగంబరులనుగాను చెపుప్లు లేనివారినిగాను పటుట్కొనిపోవును. 

ఐగుపీత్యులకు అవమానమగునటుల్ పిరుదులమీది వసత్ర మును ఆయన తీసివేసి వారిని కొనిపోవును. 

యెషయా 47:2 => తిరుగటిదిమమ్లు తీసికొని పిండి విసరుము నీ ముసుకు పారవేయుము కాలిమీద 

జీరాడు వసత్రము తీసివేయుము కాలిమీది బటట్తీసి నదులు దాటుము.  
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యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

వచనము 7 

దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

యెహోషువ 6:24 => అపుప్డు వారు ఆ పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; 

వెండిని బంగారును ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుప పాతర్లను మాతర్మే యెహోవా మందిర ధనాగారములో 

నుంచిరి. 

యెహోషువ 6:25 => రాహాబను వేశయ్ యెరికోను వేగు చూచుటకు యెహోషువ పంపిన దూతలను 

దాచిపెటిట్యుండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండిర్ యింటివారిని ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని 

బర్దుకనిచెచ్ను. ఆమె నేటివరకు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించుచునన్ది. 

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; 

1 రాజులు 16:34 => అతని దినములలో బేతేలీయుడైన హీయేలు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

అతడు దాని పునాదివేయగా అబీరాము అను అతని జేయ్షఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను; దాని గవునుల నెతత్గా 
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సెగూబు అను అతని కనిషఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను. ఇది నూను కుమారుడైన యెహోషువదావ్రా 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న సంభవించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:5 => ఆ మనుషుయ్లు ఇంటికి వచుచ్చుండగా కొందరువచిచ్ వారిని 

గూరిచ్న వారత్ దావీదునకు తెలియజేసిరి; వారు బహు లజా జ్కార్ంతులై యుండిరిగనుక వారికి ఎదురుగా 

మనుషుయ్లను పంపి మీ గడ డ్ములు పెరుగుదనుక మీరు యెరికోలో ఉండి తరువాత రండని రాజు 

వారికి వరత్మానమంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి 

వసత్రములు పిరుదులు దిగకుండునటుల్ నడిమికి కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 

వచనము 8 

అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. సోబా సిరియనులును 

రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో నిలిచిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 5:21 => యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని 

దాసుల యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని 

వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 13:4 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము చేసినందున ఇశార్యేలీయులు 

ఫిలిషీత్యులకు హేయులైరని ఇశార్యేలీయులకు వినబడగా జనులు గిలాగ్లులో సౌలు నొదద్కు 

కూడివచిచ్రి. 
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1 సమూయేలు 27:12 => దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => ముపప్ది రెండువేల రథములతో వచుచ్నటుల్ జీతమిచిచ్ మయకా 

రాజును అతని జనులను కుదురుచ్కొనిరి; వీరు వచిచ్ మేదెబా ముందరితటుట్న దిగిరి, అమోమ్నీయులు 

తమ తమ పటట్ణములలోనుండి కూడుకొని యుదద్ము చేయుటకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 
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యెహోషువ 13:11 => గిలాదును, గెషూరీయుల యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు దేశము, 

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 

యెహోషువ 13:12 => రెఫాయీయుల శేషములో అషాత్రోతులోను ఎదెర్యీలోను ఏలికయైన 

ఓగురాజయ్మంతయు మిగిలియునన్ది. మోషే ఆ రాజులను జయించి వారి దేశమును పటుట్కొనెను. 

యెహోషువ 13:13 => అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల 

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:3 => యెఫాత్ తన సహోదరులయొదద్నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున 

నివసింపగా అలల్రిజనము యెఫాత్యొదద్కు వచిచ్ అతనితోకూడ సంచరించుచుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:5 => అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసినందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరో గ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:28 => అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో 

సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు 

సమీపమైన లోయలోనునన్ది. 

1 సమూయేలు 14:47 => ఈలాగున సౌలు ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు అధికారము నొందినవాడై 

నఖముఖాల వారి శతుర్వులైన మోయాబీయులతోను అమోమ్నీయులతోను ఎదోమీయులతోను 

సోబాదేశపు రాజులతోను ఫిలిషీత్యులతోను యుదధ్ము చేసెను. ఎవరిమీదికి అతడు పోయెనో 

వారినందరిని ఓడించెను. 

2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 144:11 => ననున్ తపిప్ంపుము అనుయ్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము వారి నోరు 

వటిట్మాటలాడుచునన్ది వారి కుడిచేయి అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

యిరిమ్యా 40:8 => కాగా నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును కారేహ కుమారులైన యోహానాను 

యోనాతానులును తనుహ్మెతు కుమారుడైన శెరాయాయును నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును 

మాయకాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజనాయ్యును వారి పటాలపువారును మిసాప్లో నుండిన 

గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 46:21 => పరదేశులైన ఆమె కూలి సిఫాయిలు పెంపుడు దూడలవలె ఉనాన్రు వారేగదా 

వెనుకతటుట్ తిరిగిరి యొకడును నిలువకుండ పారిపోయిరి వారికి ఆపదిద్నము వచిచ్యునన్ది 

శికాష్దినము వారికాసనన్మాయెను.  

యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

వచనము 9 

యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్యుండుట చూచి, 

ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను ఎదురొక్నబోయెను. 
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2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 23:9 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారుడైన ఎలియాజరు, 

ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు కూడివచిచ్న ఫిలిషీత్యులు 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించి డీకొని వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోగా ఇతడు లేచి 

2 సమూయేలు 23:10 => చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొనిపోవువరకు ఫిలిషీత్యులను 

హతము చేయుచు వచెచ్ను. ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు మాతర్ము జనులు అతని వెనుక వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 23:11 => ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారుడైన షమామ్; 

ఫిలిషీత్యులు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగా జనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 23:12 => అపుప్డితడు ఆ చేని మధయ్ను నిలిచి ఫిలిషీత్యులు దానిమీదికి రాకుండ 

వారిని వెళల్గొటిట్ వారిని హతము చేయుటవలన యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసెను. 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

2 సమూయేలు 23:14 => దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

బేతెల్హేములో ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 23:15 => దావీదు బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావి నీళుల్ ఎవడైనను నాకు తెచిచ్ 

యిచిచ్నయెడల ఎంతో సంతోషించెదనని అధికారితో పలుకగా 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 
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2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

2 సమూయేలు 23:19 => ఇతడు ఆ ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని 

మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. 

2 సమూయేలు 23:20 => మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక 

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 

మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున 

బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక సింహమును చంపివేసెను.  

2 సమూయేలు 23:21 => ఇంకను అతడు సౌందరయ్వంతుడైన యొక ఐగుపీత్యుని చంపెను. ఈ 

ఐగుపీత్యునిచేతిలో ఈటెయుండగా బెనాయా దుడుడ్కఱఱ్ తీసికొని వాని మీదికి పోయి వానిచేతిలోని 

యీటె ఊడలాగి దానితోనే వాని చంపెను. 

2 సమూయేలు 23:22 => ఈ కారయ్ములు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా చేసినందున ఆ 

ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలోను అతడు పేరుపొంది 

2 సమూయేలు 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

2 సమూయేలు 23:24 => ఆ ముపప్దిమంది యెవరనగా, యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు, 

బేతెల్హేమీయుడగు దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

2 సమూయేలు 23:25 => హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా, 

2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

2 సమూయేలు 23:27 => అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, హుషాతీయుడైన మెబునన్యి, 

2 సమూయేలు 23:28 => అహోహీయుడైన సలోమ్ను, నెటోపాతీయుడైన మహరై 
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2 సమూయేలు 23:29 => నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుటిట్న హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో పుటిట్న రీబై కుమారుడైన ఇతత్యి, 

2 సమూయేలు 23:30 => పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళల్నడుమ నివసించు హిదద్యి, 

2 సమూయేలు 23:31 => అరాబ్తీయుడైన అబీయలోబ్ను, బరు హ్మీయుడైన అజామ్వెతు, 

2 సమూయేలు 23:32 => షయలోబ్నీయుడైన ఎలయ్హాబ్, యాషేను యొకక్ కుమారులలో 

యోనాతాను, 

2 సమూయేలు 23:33 => హరారీయుడైన షమామ్, హరారీయుడైన షారారు నకు పుటిట్న 

అహీయాము, 

2 సమూయేలు 23:34 => మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, 

గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము, 

2 సమూయేలు 23:35 => కరెమ్తీయుడైన హెసైర, అరీబ్యుడైన పయరై, 

2 సమూయేలు 23:36 => సోబావాడగు నాతాను యొకక్ కుమారుడైన ఇగాలు, గాదీయుడైన బానీ, 

2 సమూయేలు 23:37 => అమోమ్నీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన నహరై, యితడు సెరూయా 

కుమారుడగు యోవాబుయొకక్ ఆయుధములను మోయువాడై యుండెను. 

2 సమూయేలు 23:38 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు,  

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబును సైనయ్ములోని 

పరాకర్మశాలుల నందరిని పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:10 => తాను రెండు సైనయ్ముల మధయ్ను చికుక్బడియుండుట చూచి, 

యోవాబు ఇశార్యేలీయులలోని శేర్షు ఠ్లలో పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని, సిరియనులకు 

ఎదురుగా వారిని పంకుత్లు తీరిచ్, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => కడమ జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా వూయ్హపరచి, తన 

సహోదరుడైన అబీషైకి అపప్గించి యిటల్నెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:12 => సిరియనుల బలమునకు నేను నిలువలేక పోయినయెడల నీవు 

నాకు సహాయము చేయవలెను, అమోమ్నీయుల బలమునకు నీవు నిలువలేక పోయినయెడల నేను నీకు 

సహాయము చేయుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:13 => ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును 

మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

దాని చేయునుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:14 => ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును 

సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి 

పారిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:15 => సిరియనులు తిరిగి పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచినపుప్డు 

వారును అతని సహోదరుడైన అబీషై ముందర నిలువలేక తిరిగి పారిపోయి పటట్ణములో చొచిచ్రి, 

యోవాబు మరలి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:16 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని సిరియనులు 

తెలిసికొనినపుప్డు వారు దూతలను పంపి, యేటి ఆవలి సిరియనులను పిలిపించుకొనిరి, 

హదరెజెరుయొకక్ సైనాయ్ధిపతియైన షోపకు వారికి నాయకుడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:17 => దావీదు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఇశార్యేలీయులనందరిని 

సమకూరిచ్ యొరాద్ను దాటి వారికి ఎదురుపడి వారియెదుట సైనయ్ములను వూయ్హపరచెను, దావీదు 

సిరియనులకు ఎదురుగా సైనయ్ములను పంకుత్లు తీరిచ్నపుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:18 => అయితే సిరియనులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి 

పారిపోయిరి; దావీదు సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి 

సైనాయ్ధిపతియైన షోపకును చంపివేసెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 

ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 

వచనము 10 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => ముపప్ది రెండువేల రథములతో వచుచ్నటుల్ జీతమిచిచ్ మయకా 

రాజును అతని జనులను కుదురుచ్కొనిరి; వీరు వచిచ్ మేదెబా ముందరితటుట్న దిగిరి, అమోమ్నీయులు 

తమ తమ పటట్ణములలోనుండి కూడుకొని యుదద్ము చేయుటకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:21 => కాబటిట్ వారు వెళిల్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు 

మారగ్ముగా రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి. 

యెహోషువ 19:28 => ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా 

పెదద్ సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:31 => ఆషేరీయులు అకోక్ నివాసులను సీదోను నివాసులను అహా ల్బు వారిని 

అకీజ్బువారిని హెలాబ్వారిని అఫెకువారిని రెహోబు వారిని 
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1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

యిరిమ్యా 40:8 => కాగా నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును కారేహ కుమారులైన యోహానాను 

యోనాతానులును తనుహ్మెతు కుమారుడైన శెరాయాయును నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును 

మాయకాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజనాయ్యును వారి పటాలపువారును మిసాప్లో నుండిన 

గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్రి. 

వచనము 11 

అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ ఆదుకొనవలెను, 

అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ అమోమ్నీయులను 

ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

యెహోషువ 8:21 => పొంచియునన్వారు పటట్ణమును పటుట్కొనియుండుటయు పటట్ణపు పొగ 

యెకుక్చుండుటయు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును చూచినపుప్డు వారు తిరిగి 

హాయివారిని హతము చేసిరి. 

యెహోషువ 8:22 => తకిక్న వారును పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచిచ్రి. 

అటుల్ ఈ తటుట్ కొందరు ఆ తటుట్ కొందరు ఉండగా హాయివారు ఇశార్యేలీయుల నడుమ చికుక్బడిరి 

గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేసిరి. వారిలో ఒకడును మిగులలేదు; ఒకడును 

తపిప్ంచుకొనలేదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:42 => యెడారి మారగ్ముతటుట్ వెళుల్దమని ఇశార్యేలీయుల యెదుట వెనుకకు 

తిరిగిరి గాని, యుదధ్మున తరుమబడగా పటట్ణములలోనుండి వచిచ్నవారు మధయ్ మారగ్మందే వారిని 

చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:43 => ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులను చుటుట్కొని తరిమి తూరుప్దికుక్న 

గిబియాకు ఎదురుగా వారు దిగిన సథ్లమున వారిని తొర్కుక్చుండిరి. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:10 => తాను రెండు సైనయ్ముల మధయ్ను చికుక్బడియుండుట చూచి, 

యోవాబు ఇశార్యేలీయులలోని శేర్షు ఠ్లలో పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని, సిరియనులకు 

ఎదురుగా వారిని పంకుత్లు తీరిచ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:28 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలును కీషు కుమారుడైన సౌలును నేరు 

కుమారుడైన అబేన్రును సెరూయా కుమారుడైన యోవాబును పర్తిషిఠ్ంచిన సొమమ్ంతయు షెలోమీతు 

చేతికిర్ందను వాని సహోదరుల చేతికిర్ందను ఉంచబడెను. 

యిరిమ్యా 50:14 => ఆమె యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసినది. విలుల్ తొర్కుక్వారలారా, 

మీరందరు బబులోనునకు విరోధముగా దాని చుటుట్ యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్డి ఎడతెగక దానిమీద 

బాణములు వేయుడి  

వచనము 12 

అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 
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పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

వచనము 13 

యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము చేయ బయలుదేరగానే వారు 

అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:10 => తాను రెండు సైనయ్ముల మధయ్ను చికుక్బడియుండుట చూచి, 

యోవాబు ఇశార్యేలీయులలోని శేర్షు ఠ్లలో పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని, సిరియనులకు 

ఎదురుగా వారిని పంకుత్లు తీరిచ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => కడమ జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా వూయ్హపరచి, తన 

సహోదరుడైన అబీషైకి అపప్గించి యిటల్నెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:12 => సిరియనుల బలమునకు నేను నిలువలేక పోయినయెడల నీవు 

నాకు సహాయము చేయవలెను, అమోమ్నీయుల బలమునకు నీవు నిలువలేక పోయినయెడల నేను నీకు 

సహాయము చేయుదును. 

నెహెమాయ్ 4:20 => గనుక ఏ సథ్లములో మీకు బాకానాదము వినబడునో అకక్డికి మా దగగ్రకు 

రండి, మన దేవుడు మన పక్షముగా యుదధ్ముచేయును. 
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లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

నాయ్యాధిపతులు 1:3 => అపుప్డు యూదా వంశసుథ్లు తమ సహోదరులైన షిమోయ్నీయులతో 

మనము కనానీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మా వంతులోనికి మాతోకూడ రండి, మేమును 

మీతోకూడ మీ వంతులోనికి వచెచ్దమని చెపప్గా షిమోయ్నీయులు వారితో కూడ పోయిరి. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 18:3 => జనులు నీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని 

లక్షయ్పెటట్రు, మాలో సగముమంది చనిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మావంటి పదివేల 

మందితో నీవు సాటి; కాబటిట్ నీవు పటట్ణమందు నిలిచి మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో 

చెపిప్రి. 
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సామెతలు 27:17 => ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము 

పుటిట్ంచును. 

వచనము 14 

సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట నిలువలేక పారిపోయి 

పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 13:20 => దానిలో చెటుల్నన్వో లేవో కనిపెటట్వలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు 

పండల్లో కొనిన్ తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అది దార్క్షల పర్థమ పకవ్కాలము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

యెహోషువ 1:18 => నీమీద తిరుగబడి నీవు వారికి ఆజాఞ్పించు పర్తి విషయములో నీ మాట వినని 

వారందరు మరణశిక్ష నొందుదురు; నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనవలెనని యెహోషువకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. 
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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 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:32 => ఈ ఫిలిషీత్యునిబటిట్ యెవరి మనసుస్ను కుర్ంగ నిమితత్ము లేదు. మీ 

దాసుడనైన నేను వానితో పోటాల్డుదునని దావీదు సౌలుతో అనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:7 => మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను 

అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి 

కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

నెహెమాయ్ 4:14 => అంతట నేను లేచి చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను జనులతోను వారికి 

మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొని, మీ 

సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమారెత్ల పక్షముగాను మీ భారయ్ల 

పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్ యుదధ్ము చేయుడి అంటిని. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

1 సమూయేలు 4:9 => ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు 

హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని చెపుప్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:13 => ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును 

మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

దాని చేయునుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 
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2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

నాయ్యాధిపతులు 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 
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2 సమూయేలు 2:7 => మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు 

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:3 => యోవాబు జనుల సంఖయ్ యెంత యునన్ను నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీవు బర్దికియుండగానే దేవుడైన యెహోవా దానిని నూరంతలు ఎకుక్వ చేయును గాక; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు ఈ కోరిక ఏల పుటెట్ననెను. 

1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

సామెతలు 27:17 => ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అటుల్ ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము 

పుటిట్ంచును. 

వచనము 15 

అయితే సిరియనులు తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని తెలిసికొని గుంపుకూడిరి. 

1 రాజులు 20:13 => పర్వకత్యైన యొకడు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబునొదద్కు వచిచ్ అతనితో 

ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ గొపప్ దండంతయు నీవు చూచితివే; నేను యెహోవానని 

నీవు గర్హించునటుల్ నేడు దానిని నీచేతి కపప్గించెదను. 
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1 రాజులు 20:14 => ఇది యెవరిచేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ 

యౌవనులచేత జరుగునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. యుదధ్మును ఎవరు ఆరంభము 

చేయవలెనని రాజు అడుగగా అతడు నీవే అని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 20:15 => వెంటనే అతడు రాజాయ్ధిపతులలో ఉనన్ వారి లెకక్చూడగా వారు 

రెండువందల ముపప్ది ఇదద్రైరి. తరువాత జనులను, అనగా ఇశార్యేలు వారినందరిని లెకిక్ంపగా 

వారు ఏడువేల మందియైరి. 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

1 రాజులు 20:17 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులు ముందుగా బయలుదేరినపుప్డు 

సంగతి తెలిసికొనుటకై బెనహ్దదు కొందరిని పంపెను. షోమోర్నులోనుండి కొందరు వచిచ్యునాన్రని 

బంటులు తెలియజేయగా 

1 రాజులు 20:18 => అతడువారు సమాధానముగా వచిచ్నను యుదధ్ము చేయ వచిచ్నను వారిని 

సజీవులుగా పటుట్కొనిరండని ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 20:19 => రాజాయ్ధిపతులలోనునన్ ఆ యౌవనులును వారితో కూడనునన్ దండువారును 

పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి 

1 రాజులు 20:20 => పర్తివాడు తనున్ ఎదిరించిన వానిని చంపగా సిరియనులు పారిపోయిరి. 

ఇశార్యేలువారు వారిని తరుముచుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు గుఱఱ్మెకిక్ రౌతులతో గూడ 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

1 రాజులు 20:21 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు బయలుదేరి గుఱఱ్ములను రథములను ఓడించి 

సిరియనులను బహుగా హతము చేసెను. 

1 రాజులు 20:28 => అపుప్డు దైవజనుడైన యొకడు వచిచ్ ఇశార్యేలు రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా సిరియనులు యెహోవా కొండలకు దేవుడేగాని లోయలకు దేవుడు కాడని 

అనుకొందురు; అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఈ గొపప్ 

సమూహమంతయు నీచేతికి అపప్గించెదను. 
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1 రాజులు 20:29 => వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని 

యుండినతరువాత ఏడవ దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక దినమందే 

సిరియనుల కాలబ్లము లక్షమందిని హతముచేసిరి. 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:14 => ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును 

సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి 

పారిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:15 => సిరియనులు తిరిగి పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచినపుప్డు 

వారును అతని సహోదరుడైన అబీషై ముందర నిలువలేక తిరిగి పారిపోయి పటట్ణములో చొచిచ్రి, 

యోవాబు మరలి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు 

కుమారుడునగు యరొబాము పనికిమాలిన దుషుట్లతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => ఇపుప్డు దావీదు సంతతివారి వశముననునన్ యెహోవా రాజయ్ముతో 

మీరు యుదధ్ముచేయ తెగించెదమని తలంచుచునాన్రు. మీరు గొపప్ సైనయ్ముగా ఉనాన్రు; యరొబాము 

మీకు దేవతలుగా చేయించిన బంగారు దూడలును మీయొదద్ ఉనన్వి. 
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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 పొటే ట్ళల్తోను తనున్ పర్తిషిఠ్ంచుటకైవచుచ్ 

పర్తివాడు, దైవములు కాని వాటికి యాజకుడగుచునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:10 => అయితే యెహోవా మాకు దేవుడైయునాన్డు; మేము ఆయనను 

విసరిజ్ంచినవారము కాము; అహరోను సంతతివారు యెహోవాకు సేవచేయు యాజకులై యునాన్రు; 

లేవీయులు చేయవలసిన పనులను లేవీయులే చేయుచునాన్రు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => యరొబాము వారి వెనుకటి భాగమందు మాటుగాండర్ను 

కొందరిని ఉంచి, సైనయ్ము యూదావారికి ముందును మాటుగాండర్ వారికి వెనుకను ఉండునటుల్ 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:15 => అపుప్డు యూదావారు ఆరభ్టించిరి; యూదావారు 

ఆరభ్టించినపుప్డు యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు వారిని మొతిత్నందున 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:16 => ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. 

దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 

వచనము 16 

హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు హేలామునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

వచనము 17 

హదదెజరు సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. దావీదునకు ఈ వారత్ వినబడినపుప్డు 

అతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్నునది దాటి హేలామునకు వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

మీకా 4:11 => మనము చూచుచుండగా సీయోను అపవితర్పరచబడును గాక అని చెపుప్కొనుచు 

అనయ్జనులనేకులు నీమీదికి కూడి వచిచ్యునాన్రు. 

మీకా 4:12 => కళల్ములో ఒకడు పనలు కూరుచ్నటుట్ యెహోవా వారిని సమకూరుచ్ను, అయితే 

వారు ఆయన తలంపులు తెలిసికొనకునాన్రు, ఆయన ఆలోచన వారు గర్హింపకునాన్రు.  

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

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 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 
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1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

వచనము 18 

సిరియనులు సనన్దుధ్లై దావీదును ఎదురొక్నవచిచ్ అతనితో యుదధ్ము కలిపి ఇశార్యేలీయుల యెదుట 

నిలువజాలక పారిపోగా, దావీదు సిరియనులలో ఏడు వందలమంది రథికులను నలువదివేల మంది 

గుఱఱ్పు రౌతులను హతము చేసెను. మరియు వారి సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు దావీదు చేతిలో 

ఓడిపోయి అచచ్టనే చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని 

దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:16 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని సిరియనులు 

తెలిసికొనినపుప్డు వారు దూతలను పంపి, యేటి ఆవలి సిరియనులను పిలిపించుకొనిరి, 

హదరెజెరుయొకక్ సైనాయ్ధిపతియైన షోపకు వారికి నాయకుడాయెను. 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

వచనము 19 

హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువలేకుండ 

కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. సిరియనులు 

భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:17 => దావీదు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఇశార్యేలీయులనందరిని 

సమకూరిచ్ యొరాద్ను దాటి వారికి ఎదురుపడి వారియెదుట సైనయ్ములను వూయ్హపరచెను, దావీదు 

సిరియనులకు ఎదురుగా సైనయ్ములను పంకుత్లు తీరిచ్నపుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేసిరి. 
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వచనము 1 

వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు సమయమున దావీదు యోవాబును 

అతనివారిని ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమోమ్నీయులను సంహరించి రబాబ్ 

పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 19:18 => అయితే సిరియనులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి 

పారిపోయిరి; దావీదు సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి 

సైనాయ్ధిపతియైన షోపకును చంపివేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:2 => యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీను చేతికి వారిని 

అపప్గించెను. అతని సేనాధిపతి అనుయ్ల హరోషెతులో నివసించిన సీసెరా. 

నాయ్యాధిపతులు 4:22 => అతడు చచెచ్ను బారాకు సీసెరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని 

ఎదురొక్నవచిచ్ రముమ్, నీవు వెదకుచునన్ మనుషుయ్ని నీకు చూపించెదననగా అతడు వచిచ్నపుప్డు 

సీసెరా చచిచ్పడియుండెను, ఆ మేకు అతని కణతలలో నుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:26 => పనివాని సుతెత్ను కుడిచేత పటుట్కొని సీసెరాను కొటెట్ను వాని తలను ఆమె 

పగులగొటెట్ను ఆమె అతని తలను సుతెత్తో కొటట్గా అది పగిలెను.  
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1 రాజులు 20:29 => వారు ఎదురుముఖములుగా ఏడుదినములు గుడారములు వేసికొని 

యుండినతరువాత ఏడవ దినమందు యుదధ్మునకు కలిసికొనగా ఇశార్యేలువారు ఒక దినమందే 

సిరియనుల కాలబ్లము లక్షమందిని హతముచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 76:6 => యాకోబు దేవా, నీ గదిద్ంపునకు రథసారథులకును గుఱఱ్ములకును గాఢనిదర్ 

కలిగెను. 

వచనము 2 

ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు 

పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:3 => వీరందరు ఉపుప్ సముదర్మైన సిదీద్ము లోయలో ఏకముగా కూడి 

ఆదికాండము 14:4 => పండెర్ండు సంవతస్రములు కదొరాల్యోమెరుకు లోబడి పదమూడవ 

సంవతస్రమున తిరుగుబాటు చేసిరి. 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 
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యెహోషువ 11:10 => ఆ కాలమున యెహోషువ వెనుకకు తిరిగి హాసోరును పటుట్కొని దాని 

రాజును కతిత్వాతను హతము చేసెను. పూరవ్ము హాసోరు ఆ సమసత్ రాజయ్ములకు పర్ధానము. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

1 రాజులు 20:1 => తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు 

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 48:5 => వారు దాని చూచిన వెంటనే ఆశచ్రయ్పడిరి భర్మపడి తవ్రగా వెళిల్పోయిరి. 
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యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

పర్కటన 18:10 => దాని విషయమై రొముమ్ కొటుట్కొనుచు ఏడుచ్చు--అయోయ్, అయోయ్, బబులోను 

మహా పటట్ణమా, బలమైన పటట్ణమా, ఒకక్ గడియలోనే నీకు తీరుప్ వచెచ్నుగదా అని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 3 

ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము తెలిసికొనుటకై యొక 

దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు ఊరియాకు 

భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:26 => కాబటిట్ మరు సంవతస్రము బెనహ్దదు సిరియనులను సమకూరిచ్ లెకక్చూచి 

బయలుదేరి పోయి ఇశార్యేలువారితో యుదధ్ము చేయుటకై ఆఫెకునకు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:10 => ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి 

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 

యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => మరుసటి యేట రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు కాలమున 

యోవాబు సైనయ్ములో శూరులైన వారిని సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశమును పాడుచేసివచిచ్ రబాబ్కు 
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ముటట్డివేసెను; దావీదు యెరూషలేములోనే యుండగా యోవాబు రబాబ్ను ఓడించి జనులను హతము 

చేసెను. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

2 సమూయేలు 12:26 => యోవాబు రబాబ్ అను అమోమ్నీయుల పటట్ణముమీద యుదధ్ము చేసి 

రాజనగరిని పటుట్కొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => మరుసటి యేట రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు కాలమున 

యోవాబు సైనయ్ములో శూరులైన వారిని సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశమును పాడుచేసివచిచ్ రబాబ్కు 

ముటట్డివేసెను; దావీదు యెరూషలేములోనే యుండగా యోవాబు రబాబ్ను ఓడించి జనులను హతము 

చేసెను. 

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 

యెహోషువ 13:25 => వారి సరిహదుద్ యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు, రబాబ్కు 

ఎదురుగానునన్ అరోయేరువరకు అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును 

1 సమూయేలు 18:30 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు యుదధ్మునకు బయలుదేరుచు వచిచ్రి. వారు 

బయలుదేరి నపుప్డెలల్ను దావీదు బహు వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె 

అతని పేరు బహు పర్సిదిధ్కెకెక్ను. 

2 సమూయేలు 12:27 => దావీదునొదద్కు అతడు దూతలను పంపి నేను రబాబ్మీద యుదధ్ముచేసి 

జలములమీది పటట్ణమును పటుట్కొంటిని; 
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కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

యిరిమ్యా 49:2 => కాగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగల దినములలో నేను 

అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్మీదికి వచుచ్ యుదధ్ము యొకక్ ధవ్ని వినబడజేసెదను; అది 

పాడుదిబబ్యగును, దాని ఉపపురములు అగిన్చేత కాలచ్బడును, దాని వారసులకు ఇశార్యేలీయులు 

వారసులగుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 4 

దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా అతడు ఆమెతో శయనించెను; 

కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 4:5 => రిమోమ్ను కుమారులగు రేకాబును బయనాయును మంచి యెండవేళ 

బయలుదేరి మధాయ్హన్కాలమున ఇషోబ్షెతు మంచముమీద పండుకొనియుండగా అతని యింటికి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 4:7 => వారతని పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాతిర్ 

అంతయు మైదానములో బడి పర్యాణమైపోయి హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనివచిచ్ చితత్గించుము;  

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

సామెతలు 24:34 => వీటివలన నీకు దరిదర్త పరుగెతిత్ వచుచ్ను ఆయుధసుథ్డు వచిచ్నటుల్ లేమి 

నీమీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 
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మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

యిరిమ్యా 19:13 => యెరూషలేము ఇండుల్ను యూదారాజుల నగరులును ఆ తోఫెతు సథ్లమువలెనే 

అపవితర్ములగును; ఏ యిండల్మీద జనులు ఆకాశ సమూహమను దేవతలకు ధూపము వేయుదురో, 

లేక అనయ్దేవతలకు పానారప్ణముల నరిప్ంచుదురో ఆ యిండల్నిన్టికి ఆలాగే జరుగును. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదెద్మీది 

కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

ఆదికాండము 12:11 => అతడు ఐగుపుత్లో పర్వేశించుటకు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

భారయ్యయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చకక్నిదానివని యెరుగుదును. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 
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యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:1 => సమోస్ను తిమాన్తునకు వెళిల్ తిమాన్తులో ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లలో 

ఒకతెను చూచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:27 => ఆ గుడి సతరీ పురుషులతో నిండియుండెను, ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరు 

అకక్డనుండిరి, వారు సమోస్నును ఎగతాళి చేయగా గుడి కపుప్మీద సతరీ పురుషులు రమారమి మూడు 

వేలమంది చూచుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 9:25 => పటట్ణసుథ్లు ఉనన్తమైన సథ్లము మీదనుండి దిగుచుండగా సమూయేలు 

సౌలుతో మిదెద్మీద మాటలాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 16:22 => కాబటిట్ మేడమీద వారు అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

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. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  
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కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

లూకా 5:19 => జనులు గుంపుకూడి యుండినందున, వానిని లోపలికి తెచుచ్టకు 

వలల్పడకపోయెను గనుక, ఇంటిమీదికెకిక్ పెంకులు విపిప్, మంచముతో కూడ యేసు ఎదుట వారి 

మధయ్ను వానిని దించిరి. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  
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గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

వచనము 5 

ఆ సతరీ గరభ్వతియై నేను గరభ్వతినైతినని దావీదునకు వరత్మానము పంపగా 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

హోషేయ 7:6 => పొయియ్లో పడినటుట్ వారు తమ హృదయములను మాటులోనికి 

తెచుచ్కొనియునాన్రు; తమలో రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు నిదర్పోయినను ఉదయమున 

పొయియ్ బహు మంటమండి కాలుచునన్ది. 

హోషేయ 7:7 => పొయియ్ కాలునటుల్ వారందరు బహు మంటమండి తమ నాయ్యాధిపతులను 

మింగివేయుదురు, వారి రాజులందరును కూలిరి, వారిలో ననున్ సమ్రించువాడొకడును లేడు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:41 => హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 23:34 => మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, 

గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము, 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 7:8 => సందెవేళ పొర్దుద్ గుర్ంకిన తరువాత చిమమ్చీకటిగల రాతిర్వేళ 

Page  of 539 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 6 

దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 31:11 => అది దుషాక్మకారయ్ము అది నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 

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 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడ డ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

లేవీయకాండము 12:4 => ఆమె తన రకత్శుదిధ్కొరకు ముపప్దిమూడు దినములుండి తన రకత్శుదిధ్ 

దినములు సంపూరణ్మగువరకు ఆమె పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు, పరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 12:5 => ఆమె ఆడుపిలల్ను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉండునపప్టివలె 

రెండు వారములు పురిటాలై ఉండవలెను. ఆమె తన రకత్శుదిధ్ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా 

ఉండవలెను. 

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 15:31 => 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 18:19 => అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 
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లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

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 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

వచనము 7 
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ఊరియా దావీదు నొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేష్మమును జనుల యోగకేష్మమును యుదధ్ 

సమాచారమును అడిగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22 => ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడినయెడల 

వారిదద్రు, అనగా ఆ సతరీతో శయనించిన పురుషుడును ఆ సతరీయును చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ 

చెడుతనమును ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు. 

సామెతలు 6:34 => భరత్కు పుటుట్ రోషము మహా రౌదర్ము గలది పర్తికారము చేయు కాలమందు 

అటిట్వాడు కనికరపడడు. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

వచనము 8 

తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు సెలవియయ్గా, ఊరియా 

రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

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 38:20 => తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన 

సేన్హితుడగు అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 38:21 => కాబటిట్ అతడు మారగ్మందు ఏనాయిము నొదద్నుండిన ఆ వేశయ్ 

యెకక్డనునన్దని ఆ చోటి మనుషుయ్లను అడుగగా వారు ఇకక్డ వేశయ్ యెవతెయు లేదని చెపిప్రి. 
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ఆదికాండము 38:22 => కాబటిట్ అతడు యూదాయొదద్కు తిరిగి వెళిల్ ఆమె నాకు కనబడలేదు; 

మరియు ఆ చోటి మనుషుయ్లు ఇకక్డికి వేశయ్ యెవతెయు రాలేదని చెపిప్రని అనినపుప్డు 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

1 సమూయేలు 15:30 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెదద్ల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను ననున్ ఘనపరచిన యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా నాతో 

కూడ తిరిగిరమమ్ని అతనిని వేడుకొనినందున 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

Page  of 545 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:41 => హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 

వచనము 9 

అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన 

యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

ఆదికాండము 29:6 => మరియు అతడు అతడు కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా వారు 

కేష్మముగానే ఉనాన్డు; ఇదిగో అతని కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱఱ్లవెంట వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

1 సమూయేలు 17:22 => దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, 

పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. 
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నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

వచనము 10 

ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినపుప్డు దావీదు ఊరియాను పిలిపించి 

నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి వెళల్కపోతివేమని యడుగగా 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  
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ఆదికాండము 43:34 => మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. 

బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో 

కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

వచనము 11 

ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును గుడారములలో నివసించుచుండగను, 

నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ సేవకులును బయట దండులో నుండగను, 

భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ 

పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని దావీదుతో అనెను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 
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యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

వచనము 12 

దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో అనగా ఊరియా నాడును 

మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

వచనము 13 

అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా తిని తార్గిన తరువాత దావీదు 

అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన యింటికి పోక తన యేలినవాని 

సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 
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1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 14:18 => దేవుని మందసము అపుప్డు ఇశార్యేలీయులయొదద్ ఉండగా దేవుని 

మందసమును ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని సౌలు అహీయాకు సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 10:24 => శిషుయ్డు బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; దాసుడు యజమానునికంటె అధికుడు 

కాడు. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 
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2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

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 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 
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1 సమూయేలు 1:26 => నా యేలినవాడా, నా యేలినవాని పార్ణము తోడు, నీయొదద్ నిలిచి, 

యెహోవాను పార్రథ్న చేసిన సతరీని నేనే. 

1 సమూయేలు 17:55 => సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా పోవుట చూచినపుప్డు తన 

సైనాయ్ధిపతియైన అబేన్రును పిలిచి అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు ఎవని కుమారుడని అడుగగా అబేన్రు 

రాజా, నీ పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

సంఖాయ్కాండము 31:6 => మోషే వారిని, అనగా పర్తి గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు 

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను. అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను 

ఊదుటకు బూరలను యుదధ్మునకు పంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

1 సమూయేలు 17:8 => అతడు నిలిచి ఇశార్యేలీయుల దండువారిని పిలిచి యుదధ్పంకుత్లు 

తీరుచ్టకై మీరెందుకు బయలుదేరి వచిచ్తిరి?నేను ఫిలిషీత్యుడను కానా? మీరు సౌలు దాసులుకారా? 

మీ పక్షముగా ఒకనిని ఏరప్రచుకొని అతని నాయొదద్కు పంపుడి; 

వచనము 14 
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ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి 

హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 2:37 => చేతులు నెతిత్ని బెటుట్కొని ఆ జనమునొదద్నుండి బయలువెళె ల్దవు; యెహోవా నీ 

ఆశర్యములను నిరాకరించుచునాన్డు. వాటివలన నీకు కేష్మము కలుగదు. 

వచనము 15 

యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

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 19:34 => మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను 

శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళిల్ అతనితో 

శయనించుము; ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 
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నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము 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 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

వచనము 16 

యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు 

ఊరియాను పంపెను. 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 
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1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

కీరత్నలు 19:13 => దురభిమాన పాపములలో పడకుండ నీ సేవకుని ఆపుము, వాటిని ననున్ 

ఏ ల ని యయ్ కు ము అ పుప్ డు నే ను య థా రథ్ వం తు డ నై అ ధి క దోర్ హ ము చే య కుం డ 

నిందారహితుడనగుదును. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

యిరిమ్యా 9:2 => నా జనులందరు వయ్భిచారులును దోర్హుల సమూహమునై యునాన్రు. అహహా, 

అరణయ్ములో బాటసారుల బస నాకు దొరికిన ఎంత మేలు? నేను నా జనులను విడిచి 

వారియొదద్నుండి తొలగిపోవుదును. 

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. 
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యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

మీకా 7:4 => వారిలో మంచివారు ముండల్చెటుట్ వంటివారు, వారిలో యథారథ్వంతులు ముండల్కంచె 

కంటెను ముండుల్ముండుల్గా నుందురు, నీ కాపరుల దినము నీవు శిక్షనొందు దినము వచుచ్చునన్ది. 

ఇపుప్డే జనులు కలవరపడుచునాన్రు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

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 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 
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వచనము 17 

ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు సేవకులలో కొందరు కూలిరి, 

హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

1 సమూయేలు 18:17 => సౌలు నా చెయియ్ వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ వానిమీద 

పడును గాక అనుకొని దావీదూ, నా పెదద్ కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా పటల్ 

యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

యిరిమ్యా 20:13 => యెహోవాను కీరిత్ంచుడి, యెహోవాను సుత్తించుడి, దుషుట్లచేతిలోనుండి 

దరిదుర్ని పార్ణమును ఆయనే విడిపించుచునాన్డు. 
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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? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 
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వచనము 18 

కాబటిట్ యోవాబు యుదధ్ సమాచారమంతయు దావీదునొదద్కు పంపి దూతతో ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 11:21 => ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ 

తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను 

గదా? పార్కారము దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు 

ఊరియాయు హతమాయెనని చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 
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1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

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. 
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1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => మరుసటి యేట రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు కాలమున 

యోవాబు సైనయ్ములో శూరులైన వారిని సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశమును పాడుచేసివచిచ్ రబాబ్కు 

ముటట్డివేసెను; దావీదు యెరూషలేములోనే యుండగా యోవాబు రబాబ్ను ఓడించి జనులను హతము 

చేసెను. 

వచనము 19 

యుదధ్ సమాచారము నీవు రాజుతో చెపిప్ చాలించిన తరువాత రాజు కోపము తెచుచ్కొని యుదధ్ము 

చేయునపుప్డు మీరెందుకు పటట్ణము దగగ్రకు పోతిరి? 

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? 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 
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2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

వచనము 20 

గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలియకపోయెనా? 

2 రాజులు 10:8 => దూత అతనియొదద్కు వచిచ్రాజకుమారుల తలలు వచిచ్నవని చెపప్గా అతడు 

ఉదయమువరకు దావ్రము బయటి సథ్లమందు వాటిని రెండు కుపప్లుగా వేయించుడనెను. 

వచనము 21 

ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ 

గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను గదా? పార్కారము 

దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు ఊరియాయు హతమాయెనని 

చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

దూత పోయి యోవాబు పంపిన వరత్మానమంతయు దావీదునకు తెలియజేసెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

ఎటల్నగా ఆ మనుషుయ్లు మముమ్ను ఓడించుచు పొలములోనికి మాకెదురు రాగా మేము వారిని 

గుమమ్మువరకు వెంటాడి గెలిచితివిు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:53 => ఒక సతరీ అబీమెలెకు తలమీద తిరుగటి మీది రాతిని పడవేసినందున అతని 

కపాలము పగిలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:32 => ఒకడు తన బలిపీఠమును విరుగగొటిట్నందున అతనితో బయలు 

వాదించుకొననిమమ్ని చెపిప్ ఆ దినమున అతనికి యెరుబబ్యలను పేరు పెటెట్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 7:1 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు, అనగా గిదోయ్నును అతనితోనునన్ 

జనులందరును, వేకువను లేచి హరోదు బావియొదద్ దిగగా లోయలోని మోరె కొండకు ఉతత్రముగా 

మిదాయ్నీయుల దండుపాళెము వారికి కనబడెను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:34 => ఎటల్నగా అబేన్రూ నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు చావతగునా?నీచేతులకు 

కటుల్ లేకుండగను నీ కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు 

పడితివే రాజు ఈలాగున కీరత్న యెతిత్ పాడగా జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. 

కీరత్నలు 39:8 => నా అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము నీచులకు ననున్ 

నిందాసప్దముగా చేయకుము. 

యెషయా 14:10 => వారందరు నినున్ చూచి నీవును మావలె బలహీనుడవైతివా? నీవును 

మాబోటివాడవైతివా? అందురు. 

యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరో ద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరో ద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 

రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరో ద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 
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2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

వచనము 24 

అపుప్డు పార్కారముమీదనుండి విలుకాండుర్ తమ సేవకులమీద అంబులువేయగా రాజు సేవకులలో 

కొందరు హతమైరి, తమరి సేవకుడైన హితీత్యుడగు ఊరియాకూడ హతమాయెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 25 

అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ నీవు చింతపడకుము; 

ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; పటట్ణముమీద యుదధ్ము 

మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు 

ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 26 

ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:30 => వాటిమీద గురిపెటిట్ కొటిట్తివిు దీబోనువరకు హెషోబ్ను నశించెను 

నోఫహువరకు దాని పాడుచేసితివిు. అగిన్వలన మేదెబావరకు పాడుచేసితివిు. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

వచనము 27 

Page  of 564 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరికి తెపిప్ంచుకొనగా 

ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి 

దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను. 

యెహోషువ 7:8 => పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక 

వెనుకకు తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 

యెహోషువ 7:9 => కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా 

పేరు భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి 

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా 

1 సమూయేలు 6:9 => అది బేతెష్మెషుకు పోవు మారగ్మున బడి యీ దేశపు సరిహదుద్ దాటినయెడల 

ఆయనే యీ గొపప్కీడు మనకు చేసెనని తెలిసికొనవచుచ్ను; ఆ మారగ్మున పోనియెడల ఆయన 

మనలను మొతత్లేదనియు, మన అదృషట్వశము చేతనే అది మనకు సంభవించెననియు 

తెలిసికొందుమనిరి. 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 
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బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱి ఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

పర్సంగి 9:12 => తమకాలము ఎపుప్డు వచుచ్నో నరులెరుగరు; చేపలు బాధకరమైన వలయందు 

చికుక్బడునటుల్, పిటట్లు వలలో పటుట్బడునటుల్, అశుభకాలమున హఠాతుత్గా తమకు చేటు 

కలుగునపుప్డు వారును చికుక్పడుదురు. 

2 సమూయేలు 12:26 => యోవాబు రబాబ్ అను అమోమ్నీయుల పటట్ణముమీద యుదధ్ము చేసి 

రాజనగరిని పటుట్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, తాము మొదట ఎకక్డ 

యుదధ్పంకిత్ తీరిచ్రో ఆ చోటనే మరల యుదధ్ము జరుగవలెనని తముమ్ను తాము యుదధ్పంకుత్లుగా 

తీరుచ్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 
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1 రాజులు 21:16 => నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు 

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 
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2 సమూయేలు 
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వచనము 1 

కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక 

పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 2 

ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన గొఱఱ్లును గొడుల్ను 

కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:5 => ఆరవవాడగు ఇతెర్యాము దావీదునకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన పుటెట్ను. వీరు 

హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులు. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

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? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:29 => ఆమెతో శయనించినవాడు ఆ చినన్దాని తండిర్కి ఏబది 

వెండిరూకలిచిచ్ ఆమెను పెండిల్చేసికొనవలెను. అతడు ఆమెను ఆవమానపరచెను గనుక అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆమెను విడిచిపెటట్కూడదు. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 
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కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

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

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:2 => వారు మోషేచేత మాతర్మే యెహోవా పలికించెనా? ఆయన మాచేతను 

పలికింపలేదా? అని చెపుప్కొనగా 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 
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యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:36 => ఒకనితో వాయ్జెయ్మాడి వానిని పాడుచేయుటయు పర్భువుమెచుచ్ 

కారయ్ములు కావు. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 3 

అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ ఏమియు లేకపోయెను. 

వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను ఉండి పెరిగి వాని 

చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి కుమారెత్వలె 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 

2 సమూయేలు 7:4 => అయితే ఆ రాతిర్ యెహోవా వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై 

సెలవిచిచ్నదేమనగా 

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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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 

మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

1 రాజులు 13:1 => అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవునొంది 

యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచెచ్ను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొదద్ 

నిలిచియుండగా 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళిల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలె జ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

2 సమూయేలు 11:10 => ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినపుప్డు 

దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి వెళల్కపోతివేమని 

యడుగగా 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

Page  of 573 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 11:12 => దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో 

అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 11:25 => అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ 

నీవు చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; 

పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును 

ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

యెషయా 57:17 => వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబటిట్ నేను ఆగర్హపడి వారిని కొటిట్తిని 

నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిషట్మైన మారగ్మున నడచుచు 

వచిచ్రి.  
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యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

2 సమూయేలు 14:5 => రాజు నీకేమి కషట్ము వచెచ్నని అడిగెను. అందుకు ఆమె నేను నిజముగా 

విధవరాలను, నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

2 సమూయేలు 14:6 => నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో 

పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొటిట్ 

చంపెను. 

2 సమూయేలు 14:7 => కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన 

సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి 

హకుక్దారుని నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను 

శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 14:8 => రాజు నీవు నీ యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 14:9 => అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను 

నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము 

తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా 

2 సమూయేలు 14:10 => రాజు ఎవడైనను దీనినిగూరిచ్ నినేన్మైన అనినయెడల వానిని నాయొదద్కు 

తోడుకొనిరముమ్; వాడికను నినున్ ముటట్కయుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:8 => చెటుల్ తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనసుస్కలిగి 

బయలుదేరి 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:10 => అపుప్డు చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని అంజూరపు చెటుట్ 

నడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:11 => అంజూరపు చెటుట్ చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా 

మాధురయ్మును నా మంచి ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:12 => అటుతరువాత చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా 

దార్కాష్వలిల్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:13 => దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని 

చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:14 => అపుప్డు చెటల్నిన్యు నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని ముండల్పొదయొదద్ 

మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 
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1 రాజులు 20:36 => అతడు నీవు యెహోవా ఆజఞ్కు లోబడకపోతివి గనుక నీవు ననున్ విడిచిపోగానే 

సింహము నినున్ చంపునని అతనితో చెపెప్ను. అతడు వెళిల్పోగానే సింహమొకటి అతనికి ఎదురై 

అతనిని చంపెను. 

1 రాజులు 20:37 => తరువాత మరియొకడు అతనికి కనబడినపుప్డు అతడు ననున్ కొటుట్మనగా 

అతడు అతని కొటిట్ గాయపరచెను. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

యెషయా 5 :1 => నా పిర్యునిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి అతని దార్క్షతోటనుబటిట్ 

నాకిషుట్డైనవానిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి. సతుత్వ భూమిగల కొండమీద నా పిర్యుని కొకదార్క్షతోట 

యుండెను 

యెషయా 5:2 => ఆయన దానిని బాగుగా తర్వివ్ రాళల్ను ఏరి అందులో శేషఠ్మైన దార్క్షతీగెలను 

నాటించెను దాని మధయ్ను బురుజు ఒకటి వేయించి దార్క్ష తొటిట్ని తొలిపించెను. దార్క్షపండుల్ 

ఫలింపవలెనని యెదురు చూచుచుండెను గాని అది కారుదార్క్షలు కాచెను  
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యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 
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మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:45 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన చెపిప్న ఉపమానములను విని, 

తముమ్నుగూరిచ్యే చెపెప్నని గర్హించి 

లూకా 15:11 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. 

లూకా 15:12 => వారిలో చినన్వాడు తండీర్, ఆసిత్లో నాకువచుచ్ భాగమిమమ్ని తన తండిర్ నడుగగా, 

అతడు వారికి తన ఆసిత్ని పంచిపెటెట్ను. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 
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లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

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. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

లూకా 15:26 => దాసులలో ఒకని పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా 

Page  of 580 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

లూకా 15:27 => ఆ దాసుడు అతనితో నీ తముమ్డు వచిచ్యునాన్డు, అతడు తనయొదద్కు 

సురకిష్తముగా వచిచ్నందున నీ తండిర్ కొర్వివ్న దూడను వధించెననెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

లూకా 15:31 => అందుకతడు కుమారుడా, నీవెలల్పుప్డును నాతోకూడ ఉనాన్వు; నావనిన్యు నీవి, 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 16:27 => అపుప్డతడు తండీర్, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులునాన్రు. 

లూకా 16:28 => వారును ఈ వేదనకరమైన సథ్లమునకు రాకుండ వారికి సాక్షయ్మిచుచ్టకై నా తండిర్ 

యింటికి వాని పంపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 16:30 => అతడు తండిర్వైన అబార్హామా, ఆలాగు అనవదుద్; మృతులలోనుండి ఒకడు 

వారియొదద్కు వెళిల్నయెడల వారు మారుమనసుస్ పొందుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:20 => ఏహూదు అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే చలల్ని మేడగదిలో 

కూరుచ్ండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవుని మాట ఒకటి యునన్దని చెపప్గా 

అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను. 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 
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2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:10 => పర్వకత్యగు నాతానును బెనాయనును దావీదు శూరులను తనకు సహోదరుడైన 

సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

2 రాజులు 14:9 => ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు యూదా రాజైన అమజాయ్కు ఈలాగు 

వరత్మానము పంపెను లెబానోనులోనునన్ ముండల్ చెటొట్కటి నీ కుమారెత్ను నా కుమారునికిమమ్ని 

లెబానోనులోనునన్ దేవదారు వృక్షమునకు వరత్మానము పంపగా, లెబానోనులోనునన్ దుషట్మృగము 

వచిచ్ ఆ ముండల్చెటుట్ను తొర్కిక్వేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => దైవజనుడైన యొకడు అతనియొదద్కు వచిచ్ రాజా, ఇశార్యేలువారి 

సైనయ్మును నీతోకూడ తీసికొనిపోవదుద్, యెహోవా ఇశార్యేలువారగు ఎఫార్యిమీయులలో ఎవరికిని 

తోడుగా ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద రగులుకొనెను. 

ఆయన అతనియొదద్కు పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడు నీచేతిలోనుండి తమ జనులను విడిపింప 

శకిత్లేని దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని అమజాయ్తో ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

యెషయా 39:3 => పిమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని యడుగగా హిజిక్యా బబులోనను 

దూరదేశమునుండి వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 
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యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యెహెజేక్లు 17:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఉపమానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి ఇశార్యేలీయులకు 

వేయుము. ఎటల్నగా పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

వచనము 4 

అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి 

ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను 

పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:5 => ఆరవవాడగు ఇతెర్యాము దావీదునకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన పుటెట్ను. వీరు 

హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులు. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

2 సమూయేలు 15:16 => అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన 

మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

వచనము 5 

దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని యెహోవా జీవముతోడు 

నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

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 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 
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సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

1 రాజులు 1:2 => కాబటిట్ వారు మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకొరకు తగిన చినన్దాని 

వెదకుట మంచిది; ఆమె రాజైన నీ సముఖమందుండి నినున్ ఆదరించి వెటట్ కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో 

పండుకొనునని చెపిప్ 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

వచనము 6 

వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల 

నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 
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ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళిల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

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. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

వచనము 7 
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నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి సౌలుచేతిలోనుండి 

నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

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. 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

రోమీయులకు 2:1 => కాబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్ మనుషుయ్డా, నీవెవడవైనను సరే నిరుతత్రుడవై యునాన్వు. 

దేని విషయములో ఎదుటి వానికి తీరుప్ తీరుచ్చునాన్వో దాని విషయములో నీవే నేరసుథ్డవని తీరుప్ 

తీరుచ్కొనుచునాన్వు; ఏలయనగా తీరుప్ తీరుచ్ నీవును అటిట్ కారయ్ములనే చేయుచునాన్వు కావా? 
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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 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 26:16 => నీ పర్వరత్న అనుకూలము కాదు, నీవు శిక్షకు పాతుర్డవే; యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందిన నీ యేలినవానికి నీవు రక్షకముగా నుండలేదు; యెహోవా జీవముతోడు నీవు 

మరణశిక్షకు పాతుర్డవు. రాజుయొకక్ యీటె యెకక్డనునన్దో చూడుము, అతని తలగడ యొదద్నునన్ 

నీళల్బుడిడ్ యెకక్డనునన్దో చూడుము అని పలికెను. 

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 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 14:8 => రాజు నీవు నీ యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 
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తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

మతత్యి 7:3 => నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును 

చూచుట యేల? 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

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 నిరో ద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

వచనము 8 

నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని నీ కపప్గించితిని. ఇది 

చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

నిరగ్మకాండము 22:1 => ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ 

యెదుద్కు పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 
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లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

2 సమూయేలు 14:8 => రాజు నీవు నీ యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

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. 

యోబు 20:10 => వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి 

అపప్గించును. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 28:8 => వడిడ్చేతను దురాల్భముచేతను ఆసిత్ పెంచుకొనువాడు దరిదుర్లను 

కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెటుట్ను. 

మతత్యి 7:3 => నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును 

చూచుట యేల? 

వచనము 9 
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నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము చేసితివేమి? హితీత్యుడగు 

ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు పటుట్కొనియునాన్వు; 

అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

మతత్యి 14:14 => ఆయన వచిచ్ ఆ గొపప్ సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో 

రోగులైన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 
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1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 

2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

1 సమూయేలు 18:11 => ఒకపుప్డు సౌలు చేతిలో నొక యీటె యుండగా దావీదును పొడిచి 

గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు 

మారులు తపిప్ంచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 19:13 => తరువాత మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి మంచము మీద పెటిట్ 

మేకబొచుచ్ తలవైపున ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి 
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1 సమూయేలు 19:14 => సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా అతడు రోగియై 

యునాన్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 23:7 => దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి సౌలు విని దావీదు దావ్రములును 

అడుడ్గడలునుగల పటట్ణములో పర్వేశించి అందులో మూయబడియునాన్డు, దేవుడతనిని నాచేతికి 

అపప్గించెననుకొనెను. 

1 సమూయేలు 23:14 => అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను 

అరణయ్మున ఒక పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను 

దేవుడు సౌలు చేతికి అతని నపప్గించలేదు. 

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 23:27 => ఇటుల్ండగా దూత యొకడు సౌలునొదద్కు వచిచ్నీవు తవ్రగా రముమ్, 

ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశములో చొరబడియునాన్రని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 23:28 => సౌలు దావీదును తరుముట మాని వెనుకకు తిరిగి ఫిలిషీత్యులను 

ఎదురొక్నబోయెను. కాబటిట్ సెలహమమ్లెకోతు1 అని ఆ సథ్లమునకు పేరు పెటట్బడెను. 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

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. 

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

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 
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ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

2 సమూయేలు 14:13 => అందుకు ఆ సతరీ దేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని 

తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ మాట సెలవిచుచ్టచేత తాను వెళల్గొటిట్న తనవాని రానియయ్క తానే 

దోషియగుచునాన్డు. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 14:7 => నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, 

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

2 రాజులు 20:14 => పమమ్ట పర్వకత్యైన యెషయా రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ఆ మనుషుయ్లు 

ఏమనిరి? నీయొదద్కు ఎకక్డనుండి వచిచ్రి? అని అడుగగా హిజిక్యా బబులోనను దూరదేశమునుండి 

వారు వచిచ్యునాన్రని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 
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యోబు 21:31 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు 

చేసినదానిని బటిట్ వారికి పర్తికారము చేయువాడెవడు? 

కీరత్నలు 65:3 => నామీద మోపబడిన దోషములు భరింపజాలనివి మా అతికర్మముల నిమితత్ము 

నీవే పార్యశిచ్తత్ము చేయుదువు.  

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 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

యిరిమ్యా 34:6 => యూదా పటట్ణములలో లాకీషును అజేకాయును పార్కారములుగల 

పటట్ణములుగా మిగిలియునన్వి,  

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

వచనము 10 

నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ 

యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  
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2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 2:17 => ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును 

నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 
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గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 14:7 => నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, 

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => దేవా, యిది నీ దృషిట్కి సవ్లప్ విషయమే; దేవా యెహోవా, నీవు 

రాబోవు బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ సెలవిచిచ్, మనుషుయ్నితో మనుషుయ్డు 

మాటలాడునటుల్ దయ పాలించి నాతో మాటలాడి, నా సంతతి ఘనతజెందునని మాట 

యిచిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

వచనము 11 

నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ యింటివారి మూలముననే నేను 

నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని 

కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 
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2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

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 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

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. 

1 సమూయేలు 15:19 => నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన 

దృషిట్కి కీడు చేసితివనెను. 

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 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 
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కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళిల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

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. 

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? 

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 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 
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యిరిమ్యా 18:10 => ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృషిట్కి కీడుచేసినయెడల దానికి 

చేయదలచిన మేలునుగూరిచ్ నేను సంతాపపడుదును. 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 11:18 => కాబటిట్ యోవాబు యుదధ్ సమాచారమంతయు దావీదునొదద్కు పంపి 

దూతతో ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 11:19 => యుదధ్ సమాచారము నీవు రాజుతో చెపిప్ చాలించిన తరువాత రాజు 

కోపము తెచుచ్కొని యుదధ్ము చేయునపుప్డు మీరెందుకు పటట్ణము దగగ్రకు పోతిరి? 

2 సమూయేలు 11:20 => గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలియకపోయెనా? 

2 సమూయేలు 11:21 => ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ 

తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను 

గదా? పార్కారము దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు 

ఊరియాయు హతమాయెనని చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:22 => దూత పోయి యోవాబు పంపిన వరత్మానమంతయు దావీదునకు 

తెలియజేసెను. 

2 సమూయేలు 11:23 => ఎటల్నగా ఆ మనుషుయ్లు మముమ్ను ఓడించుచు పొలములోనికి 

మాకెదురు రాగా మేము వారిని గుమమ్మువరకు వెంటాడి గెలిచితివిు. 

2 సమూయేలు 11:24 => అపుప్డు పార్కారముమీదనుండి విలుకాండుర్ తమ సేవకులమీద 

అంబులువేయగా రాజు సేవకులలో కొందరు హతమైరి, తమరి సేవకుడైన హితీత్యుడగు 

ఊరియాకూడ హతమాయెను. 
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2 సమూయేలు 11:25 => అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ 

నీవు చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; 

పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును 

ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:26 => ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన 

భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 

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. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:30 => మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక 

యెహోవా యొదద్కు కొండయెకిక్ వెళె ల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో 

అనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 18:17 => సౌలు నా చెయియ్ వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ వానిమీద 

పడును గాక అనుకొని దావీదూ, నా పెదద్ కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా పటల్ 

యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. 

1 సమూయేలు 24:5 => సౌలు పైవసత్రమును తాను కోసెనని దావీదు మనసుస్ నొచిచ్ 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

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. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 
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1 రాజులు 11:11 => సెలవిచిచ్నదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కటట్డలను నీవు 

ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొనుచునాన్ను గనుక యీ రాజయ్ము నీకుండకుండ నిశచ్యముగా 

తీసివేసి నీ దాసునికిచెచ్దను. 

1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 
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కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 7:26 => అది గాయపరచి పడదోర్సినవారు అనేకులు అది చంపినవారు 

లెకక్లేనంతమంది 

సామెతలు 11:31 => నీతిమంతులు భూమిమీద పర్తిఫలము పొందుదురు భకిత్హీనులును 

పాపులును మరి నిశచ్యముగా పర్తిఫలము పొందుదురు గదా? 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  

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.  

వచనము 12 

పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము రహసయ్ముగా చేసితివిగాని 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 
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చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 18:15 => తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని 

యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

ఆమోసు 7:9 => ఇసాస్కు సంతతివారు ఏరప్రచిన ఉనన్తసథ్లములు పాడైపోవును, ఇశార్యేలీయుల 

పర్తిషిఠ్తసథ్లములు నాశమగును. నేను ఖడగ్ముచేత పటుట్కొని యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును. 
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మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

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. 

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

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

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 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

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 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 
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2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

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 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 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 
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మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

కీరత్నలు 10:13 => దుషుట్లు దేవుని తృణీకరించుట యేల? నీవు విచారణ చేయవని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొనుట యేల?  

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళిల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 30:12 => అందుచేతను ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీరు ఈ వాకయ్మువదద్ని తోర్సివేసి బలాతాక్రమును కృతిర్మమును నముమ్కొని అటిట్వాటిని ఆధారము 

చేసికొంటిరి గనుక  
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యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

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. 

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. 

వచనము 13 

నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ 

పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 13:2 => తామారు కనయ్యైనందున ఆమెకు ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని 

అమోన్ను గర్హించి చింతాకార్ంతుడై తన చెలెల్లైన తామారునుబటిట్ చికిక్పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 
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2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 13:6 => అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను నా 

చెలెల్లగు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు 

రెండు అపప్ములు చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 13:7 => దావీదు నీ అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయి అతని కొరకు భోజనము 

సిదధ్ము చేయుమని తామారు ఇంటికి వరత్మానము పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:8 => కాబటిట్ తామారు తన అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:9 => అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండితీసికొని కలిపి అతని యెదుట 

అపప్ములు చేసి వాటిని కాలిచ్ బొరుసు పటుట్కొని అతనికి వడిడ్ంపగా అతడు నాకు వదద్ని చెపిప్ 

ఉనన్వారందరు నాయొదద్ నుండి అవతలకు పొండనెను. 

2 సమూయేలు 13:10 => వారందరు బయటికి పోయిన తరువాత అమోన్ను నీచేతి వంటకము నేను 

భుజించునటుల్ దానిని గదిలోనికి తెమమ్నగా, తామారు తాను చేసిన అపప్ములను తీసికొని గది 

లోపలనునన్ తన అనన్యగు అమోన్ను నొదద్కు వచెచ్ను. 

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. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

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 అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 
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యెహెజేక్లు 20:25 => నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారిని విసమ్యము 

నొందింపవలెనని అనుకూలము కాని కటట్డలను తాము బర్దుకుటకు పర్యోజనకరములు కాని 

విధులను వారికిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 20:26 => తొలిచూలిని అగిన్గుండముదాటించి బలిదానముల నిచుచ్టచేత తముమ్ను 

తాము అపవితర్పరచుకొననిచిచ్తిని. 

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. 

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 30:4 => తన దాసియైన బిలా హ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 13:14 => అతడు ననున్ నీకియయ్కపోడు అని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక 

ఆమెను బలవంతముచేసి అవమానపరచి ఆమెతో శయనించెను. 

2 సమూయేలు 15:16 => అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన 

మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 
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2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

వచనము 14 

అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు 

కలుగజేసితివి  
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2 సమూయేలు 11:4 => దావీదు దూతలచేత ఆమెను పిలువనంపెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా 

అతడు ఆమెతో శయనించెను; కలిగిన అపవితర్త పోగొటుట్కొని ఆమె తన యింటికి మరల వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడ డ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

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. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 
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ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 16:22 => కాబటిట్ మేడమీద వారు అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 34:26 => దుషుట్లని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శికిష్ంచును. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

వచనము 15 

గనుక నీకు పుటిట్న బిడ డ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన యింటికి వెళె ల్ను. 

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 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 
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1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 
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పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

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 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

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 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

1 సమూయేలు 15:25 => కాబటిట్ నీవు నా పాపమును పరిహరించి నేను యెహోవాకు మొర్కుక్నటుల్ 

నాతోకూడ తిరిగి రమమ్ని సమూయేలును వేడుకొనెను. 

1 సమూయేలు 15:30 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెదద్ల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను ననున్ ఘనపరచిన యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా నాతో 

కూడ తిరిగిరమమ్ని అతనిని వేడుకొనినందున 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 
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కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

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.  

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

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

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

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. 
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1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

యోబు 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరో ద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

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. 

యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

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.  
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యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

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 

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. 
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పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

కీరత్నలు 51:16 => నీవు బలిని కోరువాడవు కావు కోరినయెడల నేను అరిప్ంచుదును దహనబలి 

నీకిషట్మైనది కాదు. 

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 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  
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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 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱఱ్పెటట్గా 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

యిరిమ్యా 14:20 => యెహోవా, మా దురామ్రగ్తను మా పితరుల దోషమును మేము 

ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియునాన్ము. 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

వచనము 16 

యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది బహు జబుబ్పడెను. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

కీరత్నలు 74:10 => దేవా, విరోధులు ఎందాక నిందింతురు? శతుర్వులు నీ నామమును నితయ్ము 

దూషింతురా? 

యెషయా 52:5 => నా జనులు ఊరకయే కొనిపోబడియునాన్రు వారిని బాధపరచువారు వారిని 

చూచి గరిజ్ంచుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్ దినమెలల్ నా నామము దూషింపబడుచునన్ది  

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. 
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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. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవదుద్ ఆయన గదిద్ంపునకు 

విసుకవదుద్. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

ఆమోసు 3:2 => అదేమనగా భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముమ్ను మాతర్మే నేను 

ఎరిగియునాన్ను గనుక మీరు చేసిన దోషకిర్యలనిన్టినిబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంతును. 
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1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

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 

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 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 

కీరత్నలు 5:8 => యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియునన్ వారిని బటిట్ నీ నీతాయ్నుసారముగా ననున్ 

నడిపింపుము నీ మారగ్మును నాకు సప్షట్ముగా కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 119:39 => నీ నాయ్యవిధులు ఉతత్ములు నాకు భయము పుటిట్ంచుచునన్ నా 

అవమానమును కొటిట్వేయుము. 
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ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడ డ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

వచనము 17 

దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి బిడ డ్కొరకు దేవుని 

బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు వచిచ్రిగాని అతడు 

సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 
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1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

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 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

1 రాజులు 14:1 => ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా 

మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

వచనము 18 

ఏడవ దినమున బిడ డ్ చావగా బిడ డ్ పార్ణముతో ఉండగా మేము అతనితో మాటిలాడినపుప్డు అతడు మా 

మాటలు వినక యుండెను. 

2 సమూయేలు 12:22 => అతడు బిడ డ్ పార్ణముతో ఉనన్పుప్డు దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని 

బర్దికించునేమో యనుకొని నేను ఉపవాసముండి యేడుచ్చుంటిని. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 
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యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

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. 

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

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

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. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

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

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

2 సమూయేలు 13:31 => అతడు లేచి వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని 

సేవకులందరు వసత్రములు చింపుకొని దగగ్ర నిలువబడియుండిరి. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 
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యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

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.  

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళిల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

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.  

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

యోహాను 11:31 => గనుక యింటిలో మరియతో కూడ నుండి ఆమెను ఓదారుచ్చుండిన 

యూదులు మరియ తవ్రగా లేచి వెళుల్ట చూచి, ఆమె సమాధియొదద్ ఏడుచ్టకు అకక్డికి 

వెళుల్చునన్దనుకొని ఆమె వెంట వెళిల్రి. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

వచనము 19 

ఇపుప్డు బిడ డ్ చనిపోయెనని మనము అతనితో చెపిప్నయెడల తనకుతాను హాని చేసికొనునేమో 

యనుకొని, దావీదు సేవకులు బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి అతనితో చెపప్ వెరచిరి. అయితే దావీదు తన 

సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి గర్హించి బిడ డ్ చనిపోయెనా అని తన 

సేవకుల నడుగగా వారు చనిపోయెననిరి. 

2 సమూయేలు 3:35 => ఇంక వెలుగునన్పుప్డు జనులు దావీదునొదద్కు వచిచ్ భోజనము చేయుమని 

అతనిని బతిమాలగా దావీదు పర్మాణము చేసి సూరుయ్డు అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను 

రుచి చూచినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను. 

1 సమూయేలు 28:23 => అతడు ఒపప్క భోజనము చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ సతరీతో 

ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట ఆలకించి నేలనుండి లేచి 

మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 
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1 సమూయేలు 1:8 => ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు 

భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు 

విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  

2 సమూయేలు 14:7 => కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన 

సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి 

హకుక్దారుని నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను 

శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళిల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

వచనము 20 

అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు వసత్రములు ధరించి యెహోవా 

మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; 

అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళిల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

వచనము 21 

అతని సేవకులు బిడ డ్ జీవముతో ఉండగా ఉపవాసముండి దానికొరకు ఏడుచ్చుంటివి గాని అది 

మరణమైనపుప్డు లేచి భోజనము చేసితివి. నీవీలాగున చేయుట ఏమని దావీదు నడుగగా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 
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వచనము 22 

అతడు బిడ డ్ పార్ణముతో ఉనన్పుప్డు దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని బర్దికించునేమో యనుకొని 

నేను ఉపవాసముండి యేడుచ్చుంటిని. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

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. 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:41 => ఆకాశమందునన్ దేవునితటుట్ మన హృదయమును మనచేతులను 

ఎతిత్కొందము. 

రూతు 3:3 => నీవు సాన్నముచేసి తైలము రాచుకొని నీ బటట్లు కటుట్కొని ఆ కళల్మునకు వెళుల్ము; 

అతడు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుట చాలించువరకు నీవు అతనికి మరుగైయుండుము. 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 
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2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

లూకా 17:8 => అంతేకాక నేను భోజనము చేయుటకు ఏమైనను సిదధ్పరచి, నడుము కటుట్కొని నేను 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనువరకు నాకు పరిచారము చేయుము; అటుతరువాత నీవు అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనవచుచ్నని వానితో చెపుప్ను గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

వచనము 23 

ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను 

వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

2 సమూయేలు 13:36 => అతడు ఆమాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచిచ్ బిగగ్రగా 

ఏడవ్సాగిరి, రాజును అతని సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడిచ్రి. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

Page  of 637 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 24 

తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను కూడగా ఆమె యొక 

కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

యెషయా 38:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా పర్వకత్యు 

ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక 

నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

యెషయా 38:2 => అతడు తన ముఖమును గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

యోవేలు 1:14 => ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి వర్తదినము ఏరప్రచుడి. యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుటకై పెదద్లను దేశములోని జనులందరిని మీదేవుడైన యెహోవా మందిరములో 

సమకూరుచ్డి.  

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

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 
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ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

యెషయా 38:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో, కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా 
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జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

వచనము 25 

యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 

అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోబు 7:8 => ననున్ చూచువారి కనున్ ఇకమీదట ననున్ చూడదు. నీ కనున్లు నా తటుట్ చూచును 

గాని నేనుండకపోదును. 

యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 7:10 => అతడు ఇక ఎనన్డును తన యింటికి రాడు అతని సథ్లము అతని మరల నెరుగదు. 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబాష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 
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వచనము 26 

యోవాబు రబాబ్ అను అమోమ్నీయుల పటట్ణముమీద యుదధ్ము చేసి రాజనగరిని పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => తరువాత రాజైన దావీదు సరవ్సమాజముతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

దేవుడు కోరుకొనిన నా కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను లేతపార్యముగల బాలుడై యునాన్డు, 

కటట్బోవు ఆలయము మనుషుయ్నికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు గొపప్ది. 
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మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

1 రాజులు 1:11 => అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన 

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

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? 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 
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వచనము 27 

దావీదునొదద్కు అతడు దూతలను పంపి నేను రబాబ్మీద యుదధ్ముచేసి జలములమీది పటట్ణమును 

పటుట్కొంటిని; 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 
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2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

2 సమూయేలు 7:4 => అయితే ఆ రాతిర్ యెహోవా వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై 

సెలవిచిచ్నదేమనగా 

1 రాజులు 1:11 => అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన 

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:23 => అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 

నెహెమాయ్ 13:26 => ఇటిట్ కారయ్ములు జరిగించి ఇశార్యేలీయుల రాజైన సొలొమోను పాపము 

చేయలేదా? అనేక జనములలో అతనివంటి రాజు లేకపోయినను, అతడు తన దేవునిచేత 
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పేర్మింపబడినవాడై ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా నియమింపబడినను, అనయ్సతరీలు అతనిచేత 

సహా పాపము చేయించలేదా? 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

2 రాజులు 9:36 => వారు తిరిగివచిచ్ అతనితో ఆ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడిటల్నెను ఇది 

యెజెబెలని యెవరును గురుత్పటట్లేకుండ యెజెర్యేలు భూభాగమందు కుకక్లు యెజెబెలు 

మాంసమును తినును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => సొలొమోను చేసిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ పర్వకత్యైన నాతాను 

రచించిన గర్ంథమందును, షిలోనీయుడైన అహీయా రచించిన పర్వచన గర్ంథమందును, నెబాతు 

కుమారుడైన యరొబామునుగూరిచ్ దీరఘ్దరిశ్యైన ఇదోద్కు గర్ంథమందును వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

యిరిమ్యా 37:2 => అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశపర్జలైనను యెహోవా పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాచేత సెలవిచిచ్న మాటలను లక్షయ్పెటట్లేదు. 
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మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

లూకా 1:60 => తలిల్ ఆలాగు వదుద్; వానికి యోహానను పేరు పెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

వచనము 28 

నేను పటట్ణమును పటుట్కొని నా పేరు దానికి పెటట్కుండునటుల్ మిగిలిన దండువారిని సమకూరిచ్ నీవు 

పటట్ణమును పటుట్కొనవలెనని వరత్మానము చేయగా 

2 సమూయేలు 11:25 => అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ 

నీవు చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; 

పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును 

ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => మరుసటి యేట రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు కాలమున 

యోవాబు సైనయ్ములో శూరులైన వారిని సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశమును పాడుచేసివచిచ్ రబాబ్కు 

ముటట్డివేసెను; దావీదు యెరూషలేములోనే యుండగా యోవాబు రబాబ్ను ఓడించి జనులను హతము 

చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

యెహోషువ 10:2 => ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది 

హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు 
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గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

యెహోషువ 13:25 => వారి సరిహదుద్ యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు, రబాబ్కు 

ఎదురుగానునన్ అరోయేరువరకు అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 11:1 => వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు సమయమున 

దావీదు యోవాబును అతనివారిని ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమోమ్నీయులను 

సంహరించి రబాబ్ పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. 

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 

యెహెజేక్లు 25:4 => నేను మిముమ్ను తూరుప్ననుండు మనుషుయ్లకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెదను, 

వారు తమ డేరాలను మీ దేశములోవేసి మీ మధయ్ కాపురముందురు, వారు మీ పంటలు తిందురు మీ 

పాలు తార్గుదురు.  

యెహెజేక్లు 25:5 => నేను రబాబ్ పటట్ణమును ఒంటెలసాలగా చేసెదను, అమోమ్నీయుల దేశమును 

గొఱఱ్ల దొడిడ్గా చేసెదను, అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

ఆమోసు 1:14 => రబాబ్ యొకక్ పార్కారముమీద నేను అగిన్ రాజబెటుట్దును; రణకేకలతోను, 

సుడిగాలి వీచునపుప్డు కలుగు పర్ళయమువలెను అది దాని నగరుల మీదికి వచిచ్ వాటిని 

దహించివేయును.  
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వచనము 29 

దావీదు యోధులను సమకూరిచ్ రబాబ్కు వచిచ్ దానిమీద యుదధ్ముచేసి దానిని పటుట్కొని, వారి రాజు 

కిరీటమును అతని తలమీదనుండి తీయించగా అది దావీదు తలమీద పెటట్బడెను. అది విలువగల 

రతన్ములు చెకిక్నదై రెండు బంగారు మనుగులంత యెతుత్ండెను. 

2 సమూయేలు 11:1 => వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు సమయమున 

దావీదు యోవాబును అతనివారిని ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమోమ్నీయులను 

సంహరించి రబాబ్ పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 

యిరిమ్యా 49:2 => కాగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగల దినములలో నేను 

అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్మీదికి వచుచ్ యుదధ్ము యొకక్ ధవ్ని వినబడజేసెదను; అది 

పాడుదిబబ్యగును, దాని ఉపపురములు అగిన్చేత కాలచ్బడును, దాని వారసులకు ఇశార్యేలీయులు 

వారసులగుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 30 

మరియు అతడు పటట్ణములోనుండి బహు విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ పటుట్కొని పోయెను. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 
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2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

వచనము 31 

పటట్ణములో ఉనన్వారిని బయటికి తెపిప్ంచి రంపములచేతను పదునుగల యినుప పనిముటల్చేతను 

ఇనుప గొడ డ్ండల్చేతను వారిని తుతుత్నియలుగా చేయించి వారిని ఇటుక ఆవములో వేసెను. 

అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికి అతడు ఈలాగు చేసెను. ఆ తరువాత దావీదును జనులందరును 

తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 
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2 సమూయేలు 

అధాయ్యము 13	
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వచనము 1 

తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక సుందరవతియగు సహోదరి 

యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:2 => దావీదు వచిచ్ వారి రాజు తలమీదనునన్ కిరీటమును తీసికొనెను; 

దాని యెతుత్ రెండు మణుగుల బంగారము, అందులో రతన్ములు చెకిక్యుండెను, దానిని దావీదు 

ధరించెను. మరియు అతడు బహు విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ ఆ పటట్ణములోనుండి తీసికొనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 1:10 => ఈలాగు పడినతరువాత అతడు బర్దుకడని నేను నిశచ్యించుకొని అతని 

దగగ్ర నిలిచి అతని చంపితిని; తరువాత అతని తలమీదనునన్ కిరీటమును హసత్కంకణములను 

తీసికొని నా యేలినవాడవైన నీయొదద్కు వాటిని తెచిచ్యునాన్ను అనెను. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

వచనము 2 

తామారు కనయ్యైనందున ఆమెకు ఏమి చేయవలెననన్ను దురల్భమని అమోన్ను గర్హించి 

చింతాకార్ంతుడై తన చెలెల్లైన తామారునుబటిట్ చికిక్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => దానియందునన్ జనులను అతడు వెలుపలికి కొనిపోయి, వారిలో 

కొందరిని రంపములతో కోయించెను, కొందరిని ఇనుపదంతెలతో చీరించెను; కొందరిని గొడ డ్ళళ్తో 
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నరికించెను. ఈ పర్కారము అతడు అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికిని చేసెను, అంతట దావీదును 

జనులందరును యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

ఆమోసు 1:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దమసుక్ మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళల్గొటుట్ ఇనుప 

పనిముటల్తో గిలాదును నూరిచ్రి. 

ఆదికాండము 11:3 => మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాలుచ్దము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. రాళల్కు పర్తిగా ఇటికలును, అడుసునకు పర్తిగా మటిట్కీలును వారికుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:6 => నీ దినములనిన్ట ఎనన్డును వారి కేష్మమునైనను మేలునైనను 

విచారింపకూడదు. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

సామెతలు 20:26 => జాఞ్నముగల రాజు భకిత్హీనులను చెదరగొటుట్ను వారిమీద చకర్ము 

దొరిల్ంచును. 

యిరిమ్యా 43:9 => నీవు పెదద్ రాళల్ను చేతపటుట్కొని, యూదా మనుషుయ్లు చూచుచుండగా 

తహపనేసులోనునన్ ఫరో నగరు దావ్రముననునన్ శిలావరణములోని సునన్ములో వాటిని పాతిపెటిట్ 

జనులకీమాట పర్కటింపుము  

వచనము 3 

అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ కుమారుడు, అతని పేరు 

యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

2 సమూయేలు 14:27 => అబాష్లోమునకు ముగుగ్రు కుమారులును తామారు అనునొక కుమారెత్యు 

పుటిట్రి; ఆమె బహు సౌందరయ్వతి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు 

అబీయా. 

2 సమూయేలు 13:15 => అమోన్ను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమె యెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము 

పుటిట్ అదివరకు ఆమెను పేర్మించినంతకంటె అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి పొమమ్ని 

ఆమెతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 29:18 => యాకోబు రాహేలును పేర్మించి నీ చినన్ కుమారెత్యైన రాహేలు కోసము 

నీకు ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెదననెను. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 
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చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షు ఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

పరమగీతము 2:5 => పేర్మాతిశయముచేత నేను మూరిఛ్లుల్చునాన్ను దార్క్షపండల్యడలు పెటిట్ ననున్ 

బలపరచుడి జలద్రుపండుల్ పెటిట్ ననాన్దరించుడి 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

వచనము 4 
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రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి నాకు తెలియజెపప్వా అని 

అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన తామారును నేను 

మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

పరమగీతము 5:8 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా పిర్యుడు మీకు కనబడినయెడల 

పేర్మాతిశయముచేత నీ పిర్యురాలు మూరిఛ్లెల్నని మీరతనికి తెలియజేయునటుల్ నేను మీచేత 

పర్మాణము చేయించుకొందును. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

పరమగీతము 2:5 => పేర్మాతిశయముచేత నేను మూరిఛ్లుల్చునాన్ను దార్క్షపండల్యడలు పెటిట్ ననున్ 

బలపరచుడి జలద్రుపండుల్ పెటిట్ ననాన్దరించుడి 

వచనము 5 

యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ 

నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను 

భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని 

అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 
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ఆదికాండము 38:20 => తరువాత యూదా ఆ సతరీయొదద్నుండి ఆ కుదువను పుచుచ్కొనుటకు తన 

సేన్హితుడగు అదులాల్మీయునిచేత మేకపిలల్ను పంపినపుప్డు ఆమె అతనికి కనబడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:20 => అతడు కోపించి తన తండిర్ యింటికి వెళల్గా అతని భారయ్ అతడు 

సేన్హితునిగా భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియయ్బడెను. 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

ఎసేత్రు 6:13 => హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భారయ్యైన జెరెషుకును తన 

సేన్హితులకందరికిని తెలుపగా, అతనియొదద్నునన్ జాఞ్నులును అతని భారయ్యైన జెరెషును ఎవనిచేత 

నీకు అధికారనషట్ము కలుగుచునన్దో ఆ మొరెద్కై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు 

జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశయ్ముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

2 సమూయేలు 13:32 => దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యెహోనాదాబు దీనిని చూచి 

రాజకుమారులైన యౌవనులనందరిని వారు చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవదుద్; 

అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెను; ఏలయనగా అతడు అబాష్లోము చెలెల్లైన తామారును 

బలవంతము చేసిన నాటనుండి అబాష్లోము అతని చంపవలెనను తాతప్రయ్ముతో ఉండెనని అతని నోటి 

మాటనుబటిట్ నిశచ్యించుకొనవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 16:9 => అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలువగా అతడు యెహోవా ఇతనిని 

కోరుకొనలేదనెను. 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 
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2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షు ఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:32 => దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన 

యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 
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లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

వచనము 6 

అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను నా చెలెల్లగు తామారు చేతి 

వంటకము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు రెండు అపప్ములు 

చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 21:7 => అందుకతని భారయ్యైన యెజెబెలు ఇశార్యేలులో నీవిపుప్డు రాజయ్పరిపాలనము 

చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనసుస్లో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజెర్యేలీయుడైన 

నాబోతు దార్క్షతోట నీకిపిప్ంచెదనని అతనితో చెపిప్ 

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 
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వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

లేవీయకాండము 18:9 => 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. 

ఆదికాండము 40:7 => అతడు ఎందుచేత నేడు మీ ముఖములు చినన్బోయియునన్వని తన 

యజమానుని యింట తనతో కావలియందునన్ ఫరో ఉదోయ్గసుథ్ల నడిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:6 => ఈ మనాన్ కాక మా కనున్లయెదుట మరేమియు లేదని చెపుప్కొనిరి. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

1 రాజులు 21:5 => అంతట అతని భారయ్యైన యెజెబెలు వచిచ్ నీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై 

భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

వచనము 7 

దావీదు నీ అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయి అతని కొరకు భోజనము సిదధ్ము చేయుమని తామారు 

ఇంటికి వరత్మానము పంపెను. 

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 అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 
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కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

వచనము 8 

కాబటిట్ తామారు తన అనన్యగు అమోన్ను ఇంటికి పోయెను. 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళిల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

వచనము 9 

అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండితీసికొని కలిపి అతని యెదుట అపప్ములు చేసి వాటిని కాలిచ్ 

బొరుసు పటుట్కొని అతనికి వడిడ్ంపగా అతడు నాకు వదద్ని చెపిప్ ఉనన్వారందరు నాయొదద్ నుండి 

అవతలకు పొండనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

వచనము 10 

వారందరు బయటికి పోయిన తరువాత అమోన్ను నీచేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ దానిని 

గదిలోనికి తెమమ్నగా, తామారు తాను చేసిన అపప్ములను తీసికొని గది లోపలనునన్ తన అనన్యగు 

అమోన్ను నొదద్కు వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

వచనము 11 

అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు ఆమెను పటుట్కొని నా చెలీల్ 

రముమ్, నాతో శయనించుము అని చెపప్గా 

ఆదికాండము 45:1 => అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను 

అణచుకొనజాలక నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోసేపు తన సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ 

నిలిచియుండలేదు 

నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 
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యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

వచనము 12 

ఆమె నా అనాన్, ననున్ అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట ఇశార్యేలీయులకు తగదు, ఇటిట్ 

జారకారయ్ము నీవు చేయవదుద్, నా యవమానము నేనెకక్డ దాచుకొందును? 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 13 

నీవును ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ రాజుతో మాటలాడుము; 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళిల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 18:9 => నీ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్నదేమి వెలుపట 

పుటిట్నదేమి నీ తండిర్ కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్ కుమారెత్యొకక్ యైనను మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు. 

వచనము 14 

అతడు ననున్ నీకియయ్కపోడు అని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక ఆమెను బలవంతముచేసి 

అవమానపరచి ఆమెతో శయనించెను. 
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ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:29 => ఆమెతో శయనించినవాడు ఆ చినన్దాని తండిర్కి ఏబది 

వెండిరూకలిచిచ్ ఆమెను పెండిల్చేసికొనవలెను. అతడు ఆమెను ఆవమానపరచెను గనుక అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆమెను విడిచిపెటట్కూడదు. 

లేవీయకాండము 18:9 => నీ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్నదేమి వెలుపట 

పుటిట్నదేమి నీ తండిర్ కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్ కుమారెత్యొకక్ యైనను మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:11 => నీ తండిర్వలన పుటిట్న నీ తండిర్ భారయ్ కుమారెత్ నీ సహోదరి; ఆమె 

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. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 19:23 => యింటి యజమానుడైన ఆ మనుషుయ్డు వారియొదద్కు బయలువెళిల్ నా 

సహోదరులారా, అది కూడదు, అటిట్ దుషాక్రయ్ము చేయకూడదు, ఈ మనుషుయ్డు నా యింటికి వచెచ్ను 

గనుక మీరు ఈ వెఱి ఱ్పని చేయకుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:6 => నా ఉపపతిన్ని బలవంతముచేయగా ఆమె చనిపోయెను. వారు 

ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్మును వెఱి ఱ్పనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా ఉపపతిన్ని పటుట్కొని 

ఆమెను ముకక్లుగా కోసి ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్మైన దేశమంతటికి ఆ ముకక్లను పంపితిని. 
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సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 5:23 => శిక్ష లేకయే అటిట్వాడు నాశనమగును అతిమూరు ఖ్డై వాడు తోర్వ తపిప్పోవును. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

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 

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. 

2 సమూయేలు 3:33 => మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి కటెట్ను. 

పర్సంగి 7:25 => వివేచించుటకును పరిశోధించుటకును , జాఞ్నాభాయ్సము చేయుటకై 

సంగతులయొకక్ హేతువులను తెలిసికొనుటకును, భకిత్హీనత బుదిధ్హీనత అనియు బుదిధ్హీనత 

వెఱి ఱ్తనమనియు గర్హించుటకును, రూఢి చేసికొని నా మనసుస్ నిలిపితిని. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

వచనము 15 

అమోన్ను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమె యెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము పుటిట్ అదివరకు ఆమెను 

పేర్మించినంతకంటె అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి పొమమ్ని ఆమెతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 19:8 => ఇదిగో పురుషుని కూడని యిదద్రు కుమారెత్లు నాకునాన్రు. సెలవైతే వారిని 

మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచెచ్దను, వారిని మీ మనసుస్ వచిచ్నటుల్ చేయుడి. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:24 => ఇదిగో కనయ్కయైన నా కుమారెత్యును ఆ మనుషుయ్ని ఉపపతిన్యు 

నునాన్రు. నేను వారిని బయటికి తీసికొనివచెచ్దను, మీరు వారిని నీచపరచి మీ యిషట్పర్కారముగా 

వారియెడల జరిగింపవచుచ్ను గాని యీ మనుషుయ్నియెడల ఈ వెఱి ఱ్పని చేయకుడని వారితో 

చెపెప్నుగాని 

ఆదికాండము 34:4 => ఈ చినన్దాని నాకు పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును అడిగెను. 

ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:21 => వారు ఆమె తండిర్ యింటియొదద్కు ఆ చినన్దానిని 

తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు ఆమె ఊరి వారు ఆమెను రాళల్తో చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఆమె తన 

తండిర్యింట వయ్భిచరించి ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ము చేసెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీ 

మధయ్నుండి మీరు పరిహరించుదురు. 

యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:6 => నా ఉపపతిన్ని బలవంతముచేయగా ఆమె చనిపోయెను. వారు 

ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్మును వెఱి ఱ్పనిని చేసిరని నేను తెలిసికొని, నా ఉపపతిన్ని పటుట్కొని 

ఆమెను ముకక్లుగా కోసి ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్మైన దేశమంతటికి ఆ ముకక్లను పంపితిని. 

2 సమూయేలు 3:33 => మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి కటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱఱ్పెటట్గా 
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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. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

వచనము 16 

ఆమె ననున్ బయటకు తోసివేయుటవలన నాకు నీవిపుప్డు చేసిన కీడుకంటె మరి యెకుక్వకీడు 

చేయకుమని చెపిప్నను 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:25 => ఒకడు పర్ధానము చేయబడిన చినన్దానిని పొలములో 

కలిసికొనినపుఫ్డు ఆ మనుషుయ్డు ఆమెను బలిమిని పటిట్ ఆమెతో శయనించినయెడల ఆమెతో 

శయనించిన మనుషుయ్డు మాతర్మే చావవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:26 => ఆ చినన్దాని నేమియు చేయకూడదు, ఆ చినన్దానియందు 

మరణపాతర్మైన పాపములేదు. ఒకడు తన పొరుగువాని మీదికి లేచి పార్ణహాని చేసినటే ట్ యిది 

జరిగినది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:27 => అతడు ఆమెను పొలములో కలిసికొనగా పర్ధానము చేయబడిన 

ఆ చినన్ది కేకలువేసినను ఆమెకు రక్షకుడు లేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:5 => గిబియావారు నా మీదికి లేచి రాతిర్ నేనునన్ యిలుల్ చుటుట్కొని ననున్ 

చంపతలచి 

ఎసేత్రు 7:8 => నగరువనములోనుండి దార్కాష్రసపు విందుసథ్లమునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎసేత్రు 

కూరుచ్ండియునన్ శయయ్మీద హామాను బడియుండుట చూచి వీడు ఇంటిలో నా సముఖము ఎదుటనే 
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రాణిని బలవంతము చేయునా? అని చెపెప్ను; ఆ మాట రాజు నోట రాగానే బంటులు హామాను 

ముఖమునకు ముసుకు వేసిరి. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

వచనము 17 

అతడు ఆమె మాట వినక తన పనివారిలో ఒకని పిలిచి దీనిని నాయొదద్నుండి వెళల్గొటిట్ తలుపు 

గడియవేయుమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 23:17 => బబులోను వారు సంభోగము కోరివచిచ్ జారతవ్ముచేత దానిని 

అపవితర్పరచిరి; వారిచేత అది అపవితర్పరచబడిన తరువాత, దాని మనసుస్ వారికి యెడమాయెను. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 13:36 => అతడు ఆమాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచిచ్ బిగగ్రగా 

ఏడవ్సాగిరి, రాజును అతని సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 23:29 => దేవ్షముచేత వారు నినున్ బాధింతురు, నీ కషాట్రిజ్తమంతయు పటుట్కొని 

నినున్ వసత్రహీనముగాను దిగంబరిగాను విడుతురు; అపుప్డు నీ వేశాయ్తవ్మును నీ దుషాక్రయ్ములును నీ 

జారతవ్మును వెలల్డియగును. 
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వచనము 18 

కనయ్కలైన రాజకుమారెత్లు వివిధ వరణ్ములుగల చీరలు ధరించువారు ఆమె యటిట్ చీరయొకటి 

ధరించియుండెను. పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళల్గొటిట్ మరల రాకుండునటుల్ తలుపు గడియవేసెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ వరణ్ములుగల చీరను చింపి 

నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

ఆమె అనన్యగు అబాష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ 

నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు 

చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబాష్లోము ఇంటనుండెను. 

ఆదికాండము 37:3 => మరియు యోసేపు ఇశార్యేలు వృదాధ్పయ్మందు పుటిట్న కుమారుడు గనుక 

తన కుమారులందరికంటె ఎకుక్వగా అతని పేర్మించి అతనికొరకు విచితర్మైన నిలువుటంగీ 

కుటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 37:32 => ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని పంపగా వారు తండిర్యొదద్కు దానిని తెచిచ్ 

ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గురుతుపటుట్మని చెపిప్రి 

నాయ్యాధిపతులు 5:30 => వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుచునాన్రు గదా? 

యోధులందరు తలాయొక సతరీని తీసికొందురు ఇదద్రేసి సతరీలు వారికి దొరుకుదురు సీసెరాకు 

రంగువేయబడిన వసత్రమొకటి దోపుడు సొముమ్గా దొరకును రంగువేయబడిన విచితర్ వసత్రమొకటి 

దోపుడుగా దొరకును రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచితర్మైన వసత్రము దోచుకొనినవారి మెడలకు 

తగిన వసత్రమొకటి దొరకును.  
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కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

వచనము 21 

ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 2:37 => చేతులు నెతిత్ని బెటుట్కొని ఆ జనమునొదద్నుండి బయలువెళె ల్దవు; యెహోవా నీ 

ఆశర్యములను నిరాకరించుచునాన్డు. వాటివలన నీకు కేష్మము కలుగదు. 

ఆదికాండము 44:13 => కావున వారు తమ బటట్లు చింపుకొని పర్తివాడు తన గాడిదమీద గోనెలు 

ఎకిక్ంచుకొని తిరిగి పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 
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1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

విలాపవాకయ్ములు 2:10 => సీయోనుకుమారి పెదద్లు మౌనులై నేలకూరుచ్ందురు తలలమీద 

బుగిగ్పోసికొందురు గోనెపటట్ కటుట్కొందురు యెరూషలేము కనయ్కలు నేలమటుట్కు తలవంచుకొందురు.  

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. 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 

వచనము 22 

అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన 

సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై అతనిమీద పగయుంచెను. 

Page  of 673 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

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. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 
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వచనము 23 

రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు బయలాద్సోరులో అబాష్లోము 

గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబాష్లోము రాజకుమారుల నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

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. 

1 సమూయేలు 2:22 => ఏలీ బహు వృదుధ్డాయెను. ఇశార్యేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన 

కారయ్ములనిన్యు, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు సేవ చేయుటకువచిచ్న సతరీలతో 

శయనించుటయను మాట చెవినిపడగా వారిని పిలిచి యిటల్నెను 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడ డ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 
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1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

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. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 

వచనము 24 

అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము 

వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని 

మనవి చేయగా 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 
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ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => మరియు వాటిలో డాళల్ను బలెల్ములను ఉంచి ఆ పటట్ణములను 

బహు బలవంతమైన వాటిగా చేసెను. యూదావారును బెనాయ్మీనీయులును అతని పక్షముననుండిరి. 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

వచనము 25 
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రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక భారముగా ఉందుము; 

మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

ఆదికాండము 38:12 => చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ 

చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన 

సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

ఆదికాండము 38:13 => దాని మామ తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్ త్రించుటకు తిమాన్తునకు 

వెళుల్చునాన్డని తామారునకు తెలుపబడెను. 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:4 => నాబాలు గొఱఱ్లబొచుచ్ కతెత్ర వేయించుచునాన్డని అరణయ్మందునన్ 

దావీదు విని 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

2 రాజులు 3:4 => మోయాబు రాజైన మేషా అనేకమైన మందలు గలవాడై లక్ష గొఱఱ్పిలల్లను 

బొచుచ్గల లక్ష గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఇశార్యేలు రాజునకు పనున్గా ఇచుచ్చుండువాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 
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1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

1 రాజులు 1:19 => అతడు ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి 

రాజకుమారులనందరిని యాజకుడైన అబాయ్తారును సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిపించెను గాని 

నీ సేవకుడైన సొలొమోనును పిలువలేదు. 

1 రాజులు 1:25 => ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న 

దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన 

అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన 

అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఎసేత్రు 5:10 => అయితే హామాను కోపము అణచుకొని తన యింటికిపోయి తనసేన్హితులను తన 

భారయ్యైన జెరెషును పిలిపించి 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

యోహాను 11:54 => కాబటిట్ యేసు అపప్టినుండి యూదులలో బహిరంగముగా సంచరింపక, 

అకక్డనుండి అరణయ్మునకు సమీపపర్దేశములోనునన్ ఎఫార్యిమను ఊరికి వెళిల్, అకక్డ తన 

శిషుయ్లతోకూడ ఉండెను. 

వచనము 26 
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అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము నీవు రాకపోయినయెడల నా 

అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి చేసెను. అతడు నీయొదద్కు 

ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:10 => ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినపుప్డు 

దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి వెళల్కపోతివేమని 

యడుగగా 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 11:12 => దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో 

అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 
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కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

యిరిమ్యా 41:6 => నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు దారి పొడుగున ఏడుచ్చు, వారిని 

ఎదురొక్నుటకు మిసాప్లోనుండి బయలువెళిల్ వారిని కలిసికొని వారితో-- అహీకాము కుమారుడైన 

గెదలాయ్యొదద్కు రండనెను. 

యిరిమ్యా 41:7 => అయితే వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

వచనము 27 

అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన కుమారులందరును అతనియొదద్కు 

పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 
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ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:7 => అతడు వెళుల్టకు లేచినపుప్డు అతని మామ బలవంతము చేయగా అతడు 

ఆ రాతిర్ అకక్డ నుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:8 => అయిదవ దినమున అతడు వెళల్వలెనని ఉదయమున లేచినపుప్డు ఆ 

చినన్దాని తండిర్ నీవు నీ పార్ణము బలపరచుకొనుమని చెపిప్నందున వారు పొర్దుద్ వార్లువరకు 

తడవుచేసి యిదద్రు కూడి భోజనము చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:9 => ఆ మనుషుయ్డు తానును అతని ఉపపతిన్యు అతని దాసుడును వెళల్ 

లేచినపుప్డు ఆ చినన్దాని తండిర్యగు అతని మామ ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుటకు సమీపమాయెను, నీవు 

దయచేసి యీ రాతిర్ యికక్డ ఉండుము, ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్ది, సంతోషించి యికక్డ రాతిర్ 

గడుపుము, రేపు నీ గుడారమునకు వెళుల్టకు నీవు వేకువనే లేచి నీ తోర్వను పోవచుచ్నని అతనితో 

చెపిప్నను 

నాయ్యాధిపతులు 19:10 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడపనొలల్క లేచి వెళిల్, యెబూసను 

యెరూషలేము ఎదుటికి వచెచ్ను. అపుప్డు జీను కటట్బడిన రెండు గాడిదలును 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబాష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 
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అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

రూతు 2:4 => బోయజు బేతెల్హేమునుండి వచిచ్ యెహోవా మీకు తోడై యుండును గాకని చేను 

కోయువారితో చెపప్గా వారు యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాకనిరి. 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

వచనము 28 

అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన సంతోషియై యుండుట 

మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని 

చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 
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2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 29 

అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును లేచి తమ కంచరగాడిదల 

నెకిక్ పారిపోయిరి. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  
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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. 

వచనము 30 

వారు మారగ్ములో ఉండగానే యొకడును లేకుండ రాజకుమారులను అందరిని అబాష్లోము 

హతముచేసెనని దావీదునకు వారత్ రాగా 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:16 => మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద 

చూచినపుప్డు మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 
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2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

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 19:34 => మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను 

శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళిల్ అతనితో 

శయనించుము; ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:6 => తన అలుల్నితో అనగా, వారిదద్రు కూరుచ్ండి అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. తరువాత ఆ చినన్దాని తండిర్ దయచేసి యీ రాతిర్ అంతయు ఉండి సంతోషపడుము, నీ 

హృదయమును సంతోషపరచుకొనుము అని ఆ మనుషుయ్నితో చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 19:9 => ఆ మనుషుయ్డు తానును అతని ఉపపతిన్యు అతని దాసుడును వెళల్ 

లేచినపుప్డు ఆ చినన్దాని తండిర్యగు అతని మామ ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుటకు సమీపమాయెను, నీవు 

దయచేసి యీ రాతిర్ యికక్డ ఉండుము, ఇదిగో పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్ది, సంతోషించి యికక్డ రాతిర్ 

గడుపుము, రేపు నీ గుడారమునకు వెళుల్టకు నీవు వేకువనే లేచి నీ తోర్వను పోవచుచ్నని అతనితో 

చెపిప్నను 
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నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

రూతు 3:7 => బోయజు మనసుస్న సంతోషించునటుల్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని లోపలికి పోయి 

ధానయ్పు కుపప్యొదద్ పండుకొనినపుప్డు ఆమె మెలల్గా పోయి అతని కాళల్మీదనునన్ బటట్ తీసి 

పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 రాజులు 20:16 => మధాయ్హన్మందు వీరు బయలుదేరగా బెనహ్దదును అతనికి సహకారులైన ఆ 

ముపప్ది ఇదద్రు రాజులును గుడారములలో తార్గి మతుత్లైయుండిరి. 

ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 
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పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

దానియేలు 5:2 => బెలష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:5 => ఆ గడియలోనే మానవ హసత్పు వేర్ళుల్ కనబడి, దీపము దగగ్ర రాజుయొకక్ నగరు 

గోడ పూతమీద ఏదో యొక వార్త వార్యుచునన్టుట్ండెను. రాజు ఆ హసత్ము వార్యుట చూడగా  

దానియేలు 5:6 => అతని ముఖము వికారమాయెను, అతడు మనసుస్నందు కలవరపడగా అతని 

నడుము కీళుల్వదలి అతని మోకాళుల్ గడగడ వణకుచు కొటుట్కొనుచుండెను. 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెలష్సస్రు హతుడాయెను. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

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

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

సంఖాయ్కాండము 22:16 => వారు బిలామునొదద్కు వచిచ్ అతనితో నీవు దయచేసి నాయొదద్కు 

వచుచ్టకు ఏమియు అడ డ్ము చెపప్కుము. 
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సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

1 సమూయేలు 28:10 => అందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష 

యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 28:13 => రాజు నీవు భయపడవదుద్, నీకు ఏమి కనబడినదని ఆమె నడుగగా ఆమె 

దేవతలలో ఒకడు భూమిలోనుండి పైకి వచుచ్ట నేను చూచుచునాన్ననెను. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:18 => ఐగుపుత్ రాజు ఆ మంతర్సానులను పిలిపించి మీరెందుకు మగపిలల్లను 

బర్దుకనిచిచ్తిరి? ఈ పని యేల చేసితిరి అని అడిగెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

యెహోషువ 8:8 => మీరు ఆ పటట్ణమును పటుట్కొనినపుప్డు యెహోవా మాట చొపుప్న జరిగించి 

దానిని తగులబెటట్వలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

1 సమూయేలు 18:22 => తన సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి 

రాజు నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, 

కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 3:33 => మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి కటెట్ను. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 14:30 => అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలముదగగ్ర 

నునన్ది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. 

అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగులబెటట్గా 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 
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దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 2 0 : 1 2 = > బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు 

జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

పర్సంగి 7:4 => జాఞ్నుల మనసుస్ పర్లాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుదిధ్హీనుల 

తలంపు సంతోషించువారి మధయ్నుండును. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 
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యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

హోషేయ 7:6 => పొయియ్లో పడినటుట్ వారు తమ హృదయములను మాటులోనికి 

తెచుచ్కొనియునాన్రు; తమలో రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు నిదర్పోయినను ఉదయమున 

పొయియ్ బహు మంటమండి కాలుచునన్ది. 

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. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

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, 

వచనము 31 

అతడు లేచి వసత్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని సేవకులందరు వసత్రములు 

చింపుకొని దగగ్ర నిలువబడియుండిరి. 
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1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

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. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

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 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 
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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. 

సామెతలు 29:12 => అబదధ్ముల నాలకించు రాజునకు ఉదోయ్గసుథ్లందరు దుషుట్లుగా నుందురు 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబాష్లోము 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. 

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

లేవీయకాండము 19:19 => మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి 

జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; 

బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసికొనకూడదు. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 
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1 సమూయేలు 18:22 => తన సేవకులను పిలిపించి మీరు దావీదుతో రహసయ్ముగా మాటలాడి 

రాజు నీయందు ఇషట్ము గలిగియునాన్డు, అతని సేవకులందరును నీయెడల సేన్హముగా నునాన్రు, 

కాబటిట్ నీవు రాజునకు అలుల్డవు కావలెనని చెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:33 => మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి కటెట్ను. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 14:30 => అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలముదగగ్ర 

నునన్ది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. 

అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగులబెటట్గా 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షు ఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

యెషయా 21:4 => నా గుండె తటతట కొటుట్కొనుచునన్ది మహా భయము ననున్ 

కలవరపరచుచునన్ది నా కిషట్మైన సంధయ్వేళ నాకు భీకరమాయెను.  
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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 7:6 => పొయియ్లో పడినటుట్ వారు తమ హృదయములను మాటులోనికి 

తెచుచ్కొనియునాన్రు; తమలో రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు నిదర్పోయినను ఉదయమున 

పొయియ్ బహు మంటమండి కాలుచునన్ది. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱి ఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

వచనము 32 

దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యెహోనాదాబు దీనిని చూచి రాజకుమారులైన 

యౌవనులనందరిని వారు చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవదుద్; అమోన్ను మాతర్మే 

మరణమాయెను; ఏలయనగా అతడు అబాష్లోము చెలెల్లైన తామారును బలవంతము చేసిన నాటనుండి 

అబాష్లోము అతని చంపవలెనను తాతప్రయ్ముతో ఉండెనని అతని నోటి మాటనుబటిట్ 

నిశచ్యించుకొనవచుచ్ను. 

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 

వచనము 33 

కాబటిట్ నా యేలినవాడవగు నీవు రాజకుమారులందరును మరణమైరని తలచి విచారపడవదుద్; 

అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెననెను. 
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2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 1:11 => దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ 

వారందరును ఆలాగున చేసి 

2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

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 

వచనము 34 

అబాష్లోము ఇంతకు ముందు పారిపోయియుండెను. కావలియునన్ పనివాడు ఎదురుచూచుచునన్పుప్డు 

తన వెనుక కొండ పర్కక్నునన్ మారగ్మున వచుచ్చునన్ అనేక జనులు కనబడిరి. 
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2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 13:4 => రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చికిక్పోవుటకు హేతువేమి? సంగతి 

నాకు తెలియజెపప్వా అని అమోన్నుతో అనగా అమోన్ను నా తముమ్డగు అబాష్లోము సహోదరియైన 

తామారును నేను మోహించియునాన్నని అతనితో అనెను. 

2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 16:9 => అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలువగా అతడు యెహోవా ఇతనిని 

కోరుకొనలేదనెను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షు ఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 
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పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

వచనము 35 

యెహోనాదాబు అదిగో రాజకుమారులు వచిచ్యునాన్రు; నీ దాసుడనైన నేను చెపిప్న పర్కారముగానే 

ఆయెనని రాజుతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషుట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

వచనము 36 

అతడు ఆమాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచిచ్ బిగగ్రగా ఏడవ్సాగిరి, రాజును అతని 

సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 13:38 => అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 
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ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 4:13 => అందుకు కయీను నా దోషశిక్ష నేను భరింపలేనంత గొపప్ది. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

2 రాజులు 9:17 => యెజెర్యేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచియుండి, యెహూతో కలిసి 

వచుచ్చునన్ సైనయ్మును చూచి సైనయ్మొకటి నాకు కనబడుచునన్దని తెలియజెపప్గా యెహోరాము ఒక 

రౌతును పిలిచి వారిని ఎదురొక్నబోయి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్రా అని అడుగుమని చెపిప్, 

పంపుమని వానితో సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 37 

అయితే అబాష్లోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తలమ్యి అను గెషూరు రాజునొదద్ చేరెను. 

దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు అంగలారుచ్చుండెను.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 38 

అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు సంవతస్రములునన్ తరువాత 
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2 సమూయేలు 13:15 => అమోన్ను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమె యెడల అతయ్ధికమైన దేవ్షము 

పుటిట్ అదివరకు ఆమెను పేర్మించినంతకంటె అతడు మరి యెకుక్వగా ఆమెను దేవ్షించి లేచి పొమమ్ని 

ఆమెతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 12:21 => అతని సేవకులు బిడ డ్ జీవముతో ఉండగా ఉపవాసముండి దానికొరకు 

ఏడుచ్చుంటివి గాని అది మరణమైనపుప్డు లేచి భోజనము చేసితివి. నీవీలాగున చేయుట ఏమని 

దావీదు నడుగగా 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

వచనము 39 

రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ యోదారుప్ నొందినవాడై అబాష్లోమును 

పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరో గ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

యెహోషువ 12:5 => హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు 

అరద్భాగములోను రాజయ్మేలినవాడు. 

యెహోషువ 13:2 => మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 

యెహోషువ 13:13 => అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల 

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

2 సమూయేలు 14:13 => అందుకు ఆ సతరీ దేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని 

తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ మాట సెలవిచుచ్టచేత తాను వెళల్గొటిట్న తనవాని రానియయ్క తానే 

దోషియగుచునాన్డు. 

2 సమూయేలు 14:23 => అబాష్లోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 
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వచనము 1 

రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

యెహోషువ 13:13 => అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల 

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరో గ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

యెహోషువ 12:5 => హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు 

అరద్భాగములోను రాజయ్మేలినవాడు. 

2 సమూయేలు 14:23 => అబాష్లోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:32 => అబాష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

యెహోషువ 13:2 => మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 
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2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 13:34 => అబాష్లోము ఇంతకు ముందు పారిపోయియుండెను. కావలియునన్ 

పనివాడు ఎదురుచూచుచునన్పుప్డు తన వెనుక కొండ పర్కక్నునన్ మారగ్మున వచుచ్చునన్ అనేక 

జనులు కనబడిరి. 

2 సమూయేలు 14:13 => అందుకు ఆ సతరీ దేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని 

తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ మాట సెలవిచుచ్టచేత తాను వెళల్గొటిట్న తనవాని రానియయ్క తానే 

దోషియగుచునాన్డు. 

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:23 => మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు 

పటట్ణములను కెనాతును దాని ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి 

తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

వచనము 2 

తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ నటించి దుఃఖవసత్రములు 

ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

ఆదికాండము 31:30 => నీ తండిర్ యింటిమీద బహు వాంఛగల వాడవై వెళల్గోరినయెడల వెళుల్ము, 

నా దేవతల నేల దొంగిలితివనగా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

కీరత్నలు 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

2 సమూయేలు 12:23 => ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని 

తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 38:12 => చాలా దినములైన తరువాత షూయ కుమారెత్యైన యూదా భారయ్ 

చనిపోయెను. తరువాత యూదా దుఃఖనివారణ పొంది, అదులాల్మీయుడైన హీరా అను తన 

సేన్హితునితో తిమాన్తునకు తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించు వారియొదద్కు వెళె ల్ను 

Page  of 707 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:1 => రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

2 కొరిందీయులకు 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

వచనము 3 

నీవు రాజునొదద్కు వచిచ్ యీ పర్కారము మనవి చేయవలెనని దానికి బోధించెను. 

2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబాష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 
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2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:2 => యుదధ్మందు సిగుగ్తో పారిపోయిన జనులవలె వారు నాడు 

దొంగనడకలతో వచిచ్ పటట్ణములో పర్వేశించిరి; 

2 సమూయేలు 19:4 => రాజు ముఖము కపుప్కొని అబాష్లోమా నా కుమాడుడా అబాష్లోమా నా 

కుమారుడా నా కుమారుడా, అని కేకలు వేయుచు ఏడుచ్చుండగా, 

సామెతలు 29:26 => అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుషుయ్లను తీరుప్ తీరుచ్ట 

యెహోవా వశము. 

వచనము 4 

కాగా తెకోవ ఊరి సతరీ రాజునొదద్కువచిచ్ సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి రాజా రకిష్ంచుమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 3:5 => వారిని ఆనుకొని తెకోవీయులును బాగుచేసిరి. అయితే జనుల అధికారులు తమ 

పర్భువు పనిచేయ నొపుప్కొనకపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 3:27 => వారిని ఆనుకొని ఓపెలు గోడవరకు గొపప్ గోపురమునకు ఎదురుగానునన్ 

మరియొక భాగమును తెకోవీయులు బాగుచేసిరి. 
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యిరిమ్యా 6:1 => బెనాయ్మీనీయులారా, యెరూషలేములోనుండి పారిపోవుడి, తెకోవలో బూరధవ్ని 

చేయుడి, బేత  హకెక్రెము మీద ఆనవాలుకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి, కీడు ఉతత్ర దికుక్నుండి 

వచుచ్చునన్ది, గొపప్ దండు వచుచ్చునన్ది. 

ఆమోసు 1:1 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలోను, ఇశార్యేలు రాజగు యెహోయాషు 

కుమారుడైన యరొబాము దినములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవతస్రములు ముందు, 

ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ తెకోవలోని పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దరశ్న వివరము.  

2 సమూయేలు 11:26 => ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన 

భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 

రూతు 3:3 => నీవు సాన్నముచేసి తైలము రాచుకొని నీ బటట్లు కటుట్కొని ఆ కళల్మునకు వెళుల్ము; 

అతడు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుట చాలించువరకు నీవు అతనికి మరుగైయుండుము. 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

మతత్యి 6:17 => ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని కాక, రహసయ్మందునన్ 

నీ తండిర్కే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునపుప్డు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము 

కడుగుకొనుము. 

ఆదికాండము 38:19 => అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను 

వేసికొనెను. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 20:16 => అపుప్డు యుకిత్గల యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, 

ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా 

యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

1 రాజులు 14:2 => యరొబాము తన భారయ్తో ఇటల్నెను నీవు లేచి యరొబాము భారయ్వని 

తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొముమ్; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని 

నాకు సమాచారము తెలియజెపిప్న పర్వకత్యగు అహీయా అకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 

1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

వచనము 5 

రాజు నీకేమి కషట్ము వచెచ్నని అడిగెను. అందుకు ఆమె నేను నిజముగా విధవరాలను, నా పెనిమిటి 

చనిపోయెను; 
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2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

నిరగ్మకాండము 4:15 => నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ 

నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 23:5 => యెహోవా ఒకమాట బిలాము నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళిల్ 

యిటుల్ చెపుప్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

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

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

కపిప్యునాన్ను.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19 => కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న 

ఇశార్యేలీయులమీద నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 

ఎజార్ 8:17 => కాసిపాయ్ అను సథ్లమందుండు అధికారియైన ఇదోద్యొదద్కు వారిని పంపి, మా దేవుని 

మందిరమునకు పరిచారకులను మాయొదద్కు తీసికొని వచుచ్నటుల్గా కాసిపాయ్ అను సథ్లమందుండు 

ఇదోద్తోను అతని బంధువులైన నెతీనీయులతోను చెపప్వలసిన మాటలను వారికి తెలియజెపిప్తిని. 
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వచనము 6 

నీ దాసినైన నాకు ఇదద్రు కుమారులు ఉండిరి, వారు పొలములో పెనుగులాడుచుండగా విడిపించు 

వాడెవడును లేకపోయినందున వారిలో నొకడు రెండవవాని కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళిల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:23 => అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి తవ్రగా దిగి 

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 

2 రాజులు 6:26 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక 

సతరీ రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని 

2 రాజులు 6:27 => యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెకక్డనుండి నీకు సహాయము 

చేయుదును? కళల్ములోనుండి యైనను దార్క్షగానుగలోనుండి యైనను దేనినైనను ఇచిచ్ సహాయము 

చేయ వలల్పడదని చెపిప్ 

2 రాజులు 6:28 => నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి 

ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడ డ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 
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లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

ఆదికాండము 43:28 => నీ దాసుడైన మా తండిర్ ఇంక బర్దికియునాన్డు కేష్మముగానునాన్డని చెపిప్ 

వంగి సాగిలపడిరి. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:3 => అయితే ఆ యేడు సంవతస్రములు గతించిన తరువాత ఆ సతరీ ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండి వచిచ్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు మనవి చేయుటకై రాజునొదద్కు 

పోయెను. 

మారుక్ 10:35 => జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

బోధకుడా, మేము అడుగునదెలల్ నీవు మాకు చేయగోరుచునాన్మని చెపప్గా 

వచనము 7 

కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన సహోదరుని చంపినవాని 

అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి హకుక్దారుని 
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నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను శేషమైనను 

లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:8 => చెటుల్ తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనసుస్కలిగి 

బయలుదేరి 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:10 => అపుప్డు చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని అంజూరపు చెటుట్ 

నడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:11 => అంజూరపు చెటుట్ చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా 

మాధురయ్మును నా మంచి ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:12 => అటుతరువాత చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా 

దార్కాష్వలిల్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:13 => దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని 

చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:14 => అపుప్డు చెటల్నిన్యు నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని ముండల్పొదయొదద్ 

మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

ఆదికాండము 38:19 => అపుప్డామె లేచిపోయి తన ముసుకు తీసివేసి తన వైధవయ్వసత్రములను 

వేసికొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:23 => వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్కొని నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ 

గుంపుకూడనేల? అని మీకాను అడిగిరి. 

1 రాజులు 20:39 => రాజు వచుచ్ట చూచి బిగగ్రగా రాజుతో ఈలాగు మనవి చేసికొనెను నీ 

దాసుడనైన నేను యుదధ్ములోనికి పోయియుండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుయ్ని 

నాయొదద్కు తోడుకొని వచిచ్ యీ మనుషుయ్ని కనిపెటుట్ము; ఏ విధముగానైనను వాడు తపిప్ంచుకొని 

పోయినయెడల వాని పార్ణమునకు మారుగా నీ పార్ణము పోవును; లేదా నీవు రెండు మణుగుల 

వెండిని ఇయయ్వలెననెను. 

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 

యెషయా 22:1 => దరశ్నపులోయనుగూరిచ్న దేవోకిత్  

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

వచనము 8 

రాజు నీవు నీ యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

నిరగ్మకాండము 2:13 => మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన 

మనుషుయ్లిదద్రు పోటాల్డుచుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:26 => ఆ చినన్దాని నేమియు చేయకూడదు, ఆ చినన్దానియందు 

మరణపాతర్మైన పాపములేదు. ఒకడు తన పొరుగువాని మీదికి లేచి పార్ణహాని చేసినటే ట్ యిది 

జరిగినది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:27 => అతడు ఆమెను పొలములో కలిసికొనగా పర్ధానము చేయబడిన 

ఆ చినన్ది కేకలువేసినను ఆమెకు రక్షకుడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

నిరగ్మకాండము 21:18 => మనుషుయ్లు పోటాల్డుచుండగా ఒకడు తన పొరుగువానిని రాతితోనైనను 

పిడికిటితోనైనను గుదుద్టవలన వాడు చావక మంచముమీద పడియుండి 

నాయ్యాధిపతులు 18:28 => అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో 

సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు 

సమీపమైన లోయలోనునన్ది. 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

వచనము 9 
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అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను 

నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము తగులకుండునుగాక అని రాజుతో 

అనగా 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:19 => హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు తానే నరహంతకుని 

చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:12 => ఆ పురములలో ఒకదానిలోనికి పారిపోయినయెడల, వాని 

ఊరిపెదద్లు మనుషుయ్లను పంపి అకక్డనుండి వానిని రపిప్ంచి వానిని చంపుటకై హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని నపప్గింపవలెను. 

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:6 => చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

తుడిచివేయబడకుండునటుల్ ఆమె కను జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా 

ఉండవలెను. 

2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడ డ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:12 => పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు వాటిలోనికి పారిపోవచుచ్ను. తీరుప్ 

పొందుటకై నరహంతకుడు సమాజమునెదుట నిలుచువరకు వాడు మరణశిక్ష నొందకూడదు గనుక 

పర్తిహతయ్ చేయువాడు రాకుండ అవి మీకు ఆశర్యపురములుగా ఉండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 19:6 => వానికి మరణదండన విధిలేదు. అయితే హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్ చేయువాని మనసుస్ కోపముతో మండుచుండగా, మారగ్ము దూరమైనందున వాడు 

నరహంతకుని తరిమి వాని కలిసికొని వాని చావగొటట్కయుండునటుల్ ఆ నరహంతకుడు పారిపోయి ఆ 

పురములలో ఒకదానియందు జొచిచ్ బర్దుకును. 

2 సమూయేలు 21:17 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ 

చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు 

ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

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. 

వచనము 10 

రాజు ఎవడైనను దీనినిగూరిచ్ నినేన్మైన అనినయెడల వానిని నాయొదద్కు తోడుకొనిరముమ్; వాడికను 

నినున్ ముటట్కయుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 
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సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

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 దుషుట్లను చంపును  

వచనము 11 

అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు పర్తిహతయ్ చేయువారు నా 

కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని మనవిచేయగా రాజు 

యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల రాలకుండుననెను. 

ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి 

పొలములో పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:2 => నీ పెదద్లును నీ నాయ్యాధిపతులును వచిచ్ చంపబడినవాని 

చుటుట్నునన్ పురముల దూరము కొలిపింపవలెను. 

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 నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:9 => అటుల్ నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ 

మధయ్నుండి నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు. 
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1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

వచనము 12 

అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట నీ దాసినగు నాకు దయచేసి 

సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

వచనము 13 

అందుకు ఆ సతరీ దేవుని జనులైనవారికి విరోధముగా నీవెందుకు దీనిని తలపెటిట్యునాన్వు? రాజు ఆ 

మాట సెలవిచుచ్టచేత తాను వెళల్గొటిట్న తనవాని రానియయ్క తానే దోషియగుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 
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నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళిల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 35:19 => హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు తానే నరహంతకుని 

చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:27 => నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆశర్యపురముయొకక్ 

సరిహదుద్ వెలుపల వాని కనుగొనినయెడల, ఆ పర్తిహంతకుడు ఆ నరహంతకుని చంపినను వానిమీద 

పార్ణముతీసిన దోషము ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:4 => పారిపోయి బర్దుకగల నరహంతకుని గూరిచ్న పదధ్తి యేదనగా, 

ఒకడు అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్క 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:5 => పొరబాటున వాని చంపినయెడల, అనగా ఒకడు చెటుల్ 

నరుకుటకు తన పొరుగువానితోకూడ అడవికిపోయి చెటుల్ నరుకుటకు తనచేతితో గొడ డ్లిదెబబ్ 

వేసినపుప్డు, గొడ డ్లి పిడి ఊడి వాని పొరుగువానికి తగిలి వాడు చనిపోయినయెడల, వాడు 

అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్లేదు గనుక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:6 => వానికి మరణదండన విధిలేదు. అయితే హతయ్ విషయములో 

పర్తిహతయ్ చేయువాని మనసుస్ కోపముతో మండుచుండగా, మారగ్ము దూరమైనందున వాడు 

నరహంతకుని తరిమి వాని కలిసికొని వాని చావగొటట్కయుండునటుల్ ఆ నరహంతకుడు పారిపోయి ఆ 

పురములలో ఒకదానియందు జొచిచ్ బర్దుకును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:7 => అందుచేతను మూడు పురములను నీకు ఏరప్రచుకొనవలెనని 

నేను నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:8 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆయన నీ సరిహదుద్లను విశాలపరచి, నీ పితరులకు ఇచెచ్దనని చెపిప్న సమసత్దేశమును 

నీకిచిచ్నయెడల నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించుచు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 19:9 => నితయ్మును ఆయన మారగ్ములలో నడుచుటకు నేడు నేను 

నీకాజాఞ్పించిన యీ ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి నడుచుచు, ఈ మూడు పురములు గాక మరి మూడు 

పురములను ఏరప్రచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:10 => పార్ణము తీసిన దోషము నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము 

తీయకుండవలెను. 

యెహోషువ 20:3 => హతయ్ విషయమై పర్తిహతయ్ చేయువాడు రాకపోవునటుల్ అవి మీకు 

ఆశర్యపురములగును. 

యెహోషువ 20:4 => ఒకడు ఆ పురములలో ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పురదావ్రమునొదద్ నిలిచి, ఆ 

పురము యొకక్ పెదద్లు వినునటుల్ తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పురములోనికి వానిని 

చేరుచ్కొని తమయొదద్ నివసించుటకు వానికి సథ్లమియయ్వలెను. 

యెహోషువ 20:5 => హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు వానిని తరిమినయెడల వానిచేతికి 

ఆ సరహంతుకుని అపప్గింపకూడదు; ఏలయనగా అతడు పొరబాటున తన పొరుగువాని చంపెనుగాని 

అంతకు మునుపు వానియందు పగపటట్లేదు. 

యెహోషువ 20:6 => అతడు తీరుప్ నొందుటకై సమాజము నెదుట నిలుచువరకును, తరువాత ఆ 

దినములోనునన్ యాజకుడు మరణము నొందువరకును ఆ పురములోనే నివసింపవలెను. తరువాత ఆ 

నరహంతకుడు ఏ పటట్ణమునుండి పారిపోయెనో ఆ పటట్ణమునకును తన యింటికిని తిరిగిరావలెను. 

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 28:10 => అందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష 

యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 
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యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

2 సమూయేలు 14:21 => అపుప్డు రాజు యోవాబుతో ఈలాగున సెలవిచెచ్ను. ఆలకించుము, నీవు 

మనవి చేసినదానిని నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 రాజులు 25:24 => గెదలాయ్ వారితోను వారి జనులతోను పర్మాణముచేసి కలీద్యులకు మనము 

దాసులమైతిమని జడియవదుద్, దేశమందు కాపురముండి బబులోను రాజునకు మీరు సేవచేసినయెడల 

మీకు మేలు కలుగునని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు కారా? 

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 
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వచనము 14 

మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; 

దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు కాకయుండుటకు సాధనములు 

కలిప్ంచుచునాన్డు. 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

యిరిమ్యా 12:1 => యెహోవా, నేను నీతో వాదించునపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా కనబడుదువు; 

అయినను నాయ్యము విధించుటనుగూరిచ్ నేను నీతో మాటలాడుదును; దుషుట్లు తమ మారగ్ములలో 

వరిధ్లల్నేల? మహా విశావ్సఘాతకులు సుఖింపనేల? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

2 సమూయేలు 20:17 => అంతట ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే 

అనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు 

మాటలాడవచుచ్ననెను. 

1 రాజులు 2:14 => నీతో చెపప్వలసిన మాటయొకటి యునన్దనెను. ఆమె అది చెపుప్మనగా 
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వచనము 15 

జనులు ననున్ భయపెటిట్రి గనుక నేను దీనినిగూరిచ్ నా యేలినవాడవగు నీతో మాటలాడవచిచ్తిని. 

కాబటిట్ నీ దాసురాలనగు నేను రాజు తన దాసినగు నా మనవి చొపుప్న చేయునేమో 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 20:41 => అతడు తవ్రపడి తన కండల్మీది పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు పర్వకత్లలో 

ఒకడని రాజు పోలెచ్ను. 

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 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళిల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 
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2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

నాయ్యాధిపతులు 20:2 => దేవుని జన సమాజమునకు చేరినవారు ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టికి పెదద్లుగా నునన్వారై కతిత్దూయు నాలుగు లక్షల కాలుబలము కూడుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 13:37 => అయితే అబాష్లోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తలమ్యి అను 

గెషూరు రాజునొదద్ చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు అంగలారుచ్చుండెను.  

2 సమూయేలు 13:38 => అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

వచనము 16 

రాజు నా మనవి అంగీకరించి దేవుని సావ్సథ్య్ము అనుభవింపకుండ ననున్ను నా కుమారునిని 

నాశనము చేయదలచిన వాని చేతిలోనుండి తన దాసినగు ననున్ విడిపించునేమో అనుకొంటిని. 

2 సమూయేలు 11:25 => అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ 

నీవు చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; 

పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును 

ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

యోబు 30:23 => మరణమునకు సరవ్జీవులకు నియమింపబడిన సంకేత సమాజమందిరమునకు 

నీవు ననున్ రపిప్ంచెదవని నాకు తెలియును. 

యోబు 34:15 => శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 
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కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

పర్సంగి 3:19 => నరులకు సంభవించునది యేదో అదే, మృగములకు సంభవించును; వారికిని 

వాటికిని కలుగు గతి ఒకక్టే; నరులు చచుచ్నటుల్ మృగములును చచుచ్ను; సకల జీవులకు ఒకక్టే 

పార్ణము; మృగములకంటె నరుల కేమియు ఎకుక్వలేదు; సమసత్మును వయ్రథ్ము. 

పర్సంగి 3:20 => సమసత్ము ఒకక్ సథ్లమునకే పోవును; సమసత్ము మంటిలోనుండి పుటెట్ను, 

సమసత్ము మంటికే తిరిగిపోవును. 

పర్సంగి 9:5 => బర్దికియుండువారు తాము చతుత్రని ఎరుగుదురు. అయితే చచిచ్నవారు ఏమియు 

ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడియునన్ది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

యోబు 14:7 => వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగురుచ్ననియు దానికి లేతకొమమ్లు 

వేయుననియు నమమ్కము కలదు. 

యోబు 14:8 => దాని వేరు భూమిలో పాతదై పోయినను దాని అడుగుమొదుద్ మంటిలో 

చీకిపోయినను 

యోబు 14:9 => నీటి వాసన మాతర్ముచేత అది చిగురుచ్ను లేత మొకక్వలె అది కొమమ్లు వేయును. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

యోబు 14:11 => తటాక జలములు ఎటుల్ ఇంకిపోవునో నది నీరు ఎటుల్ ఎండి హరించిపోవునో 

ఆలాగుననే నరులు పండుకొని తిరిగి లేవరు. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 
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యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

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

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

నిరగ్మకాండము 21:13 => అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ 

హతయ్ జరిగినయెడల వాడు పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు నిరణ్యించెదను. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 
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సంఖాయ్కాండము 35:15 => పొరబాటున ఒకని చంపిన యెవడైనను వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్ ఆ 

ఆరు పురములు ఇశార్యేలీయులకును పరదేశులకును మీ మధయ్ నివసించువారికిని 

ఆశర్యమైయుండును. 

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.  

సంఖాయ్కాండము 35:28 => ఏలయనగా పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అతడు 

ఆశర్యపురములోనే నివసింపవలెను. పర్ధానయాజకుడు మృతినొందిన తరువాత ఆ నరహంతకుడు 

తన సావ్సథ్య్మునన్ దేశమునకు తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

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.  

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

ఆదికాండము 5:5 => ఆదాము బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ముపప్ది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 
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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. 

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 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 రాజులు 7:4 => పటట్ణములోనికి పోవుదమనుకొంటిమా పటట్ణమందు కాష్మమునన్ందున అచచ్ట 

చచిచ్పోదుము; ఇచచ్ట ఊరక కూరుచ్నన్ను ఇచచ్టను చచిచ్పోదుము; పదండి, సిరియనుల 

దండుపేటలోనికి, పోవుదము రండి, వారు మనలను బర్దుకనిచిచ్న బర్దుకుదుము, మనలను చంపిన 

చతుత్ము అని చెపుప్కొని 

యోబు 7:9 => మేఘము విడిపోయి అదృశయ్మగునటుల్ పాతాళమునకు దిగిపోయినవాడు మరి 

ఎపుప్డును రాడు 

యోబు 10:21 => అంధకారము మరణాంధకారముగల దేశమునకు 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

పర్సంగి 8:8 => గాలి విసరకుండ చేయుటకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము 

ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుదధ్మందు విడుదల దొరకదు; దౌషట్య్ము దాని ననుసరించువారిని 

తపిప్ంపదు. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 
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నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

వచనము 17 

మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు 

దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా 

యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరో ద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

వచనము 18 

రాజునేను నినున్ అడుగు సంగతి నీ వెంతమాతర్మును మరుగు చేయవదద్ని ఆ సతరీతో అనగా ఆమె నా 

యేలినవాడవగు నీవు సెలవిమమ్నెను. 

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. 

వచనము 19 
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అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె యిటల్నెను నా 

యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ మాటలనిన్టిని నీ 

దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

1 సమూయేలు 29:9 => అందుకు ఆకీషు దైవదూతవలె నీవు నా దృషిట్కి కనబడుచునాన్వని 

నేనెరుగుదును గాని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇతడు మనతోకూడ యుదధ్మునకు రాకూడదని 

చెపుప్చునాన్రు. 

సామెతలు 27:21 => మూసచేత వెండిని కొలిమిచేత బంగారును తాను పొందిన కీరిత్చేత నరుని 

పరిశోధింపవచుచ్ను. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 
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1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱి ఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

యోబు 9:23 => సమూలధవ్ంసము ఆకసిమ్కముగా కలిగి నాశనము చేయగా నిరో ద్షుల ఆపదను 

చూచి ఆయన హాసయ్ము చేయును. 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

వచనము 20 

సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ 

లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు దేవదూతల జాఞ్నమువంటి 

జాఞ్నము గలవాడవు. 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

యిరిమ్యా 38:14 => తరువాత రాజైన సిదిక్యా యెహోవా మందిరములోనునన్ మూడవ 

దావ్రములోనికి పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నేను ఒకమాట 

నినన్డుగుచునాన్ను, నీవు ఏ సంగతిని నాకు మరుగుచేయక దాని చెపుప్మనగా 

యిరిమ్యా 38:25 => నేను నీతో మాటలాడిన సంగతి అధిపతులు వినినయెడల వారు నీయొదద్కు 

వచిచ్ మేము నినున్ చంపకుండునటుల్ రాజుతో నీవు చెపిప్న సంగతిని రాజు నీతో చెపిప్న సంగతిని 

మరుగుచేయక మాకిపుప్డే తెలియజెపుప్మనగా 

వచనము 21 
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అపుప్డు రాజు యోవాబుతో ఈలాగున సెలవిచెచ్ను. ఆలకించుము, నీవు మనవి చేసినదానిని నేను 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 3:34 => ఎటల్నగా అబేన్రూ నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు చావతగునా?నీచేతులకు 

కటుల్ లేకుండగను నీ కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు 

పడితివే రాజు ఈలాగున కీరత్న యెతిత్ పాడగా జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 
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పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 1:26 => నా యేలినవాడా, నా యేలినవాని పార్ణము తోడు, నీయొదద్ నిలిచి, 

యెహోవాను పార్రథ్న చేసిన సతరీని నేనే. 

1 సమూయేలు 17:55 => సౌలు దావీదు ఫిలిషీత్యునికి ఎదురుగా పోవుట చూచినపుప్డు తన 

సైనాయ్ధిపతియైన అబేన్రును పిలిచి అబేన్రూ, ఈ యౌవనుడు ఎవని కుమారుడని అడుగగా అబేన్రు 

రాజా, నీ పార్ణముతోడు నాకు తెలియదనెను. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:17 => మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను 

దార్క్షతోటలలో బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32 => వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు 

వారు ఆలాగు పర్వరిత్ంపవలెను. 
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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 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 

సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

2 సమూయేలు 14:3 => నీవు రాజునొదద్కు వచిచ్ యీ పర్కారము మనవి చేయవలెనని దానికి 

బోధించెను. 

నిరగ్మకాండము 4:15 => నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ 

నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 18:13 => మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 

రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 
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దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

ఎజార్ 8:17 => కాసిపాయ్ అను సథ్లమందుండు అధికారియైన ఇదోద్యొదద్కు వారిని పంపి, మా దేవుని 

మందిరమునకు పరిచారకులను మాయొదద్కు తీసికొని వచుచ్నటుల్గా కాసిపాయ్ అను సథ్లమందుండు 

ఇదోద్తోను అతని బంధువులైన నెతీనీయులతోను చెపప్వలసిన మాటలను వారికి తెలియజెపిప్తిని. 

వచనము 22 

తరువాత యౌవనుడగు అబాష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా యోవాబు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి అంగీకరించినందున నా 

యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని చెపిప్ లేచి గెషూరునకు 

పోయి 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 
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సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

యోబు 38:16 => సముదర్పు ఊటలలోనికి నీవు చొచిచ్తివా? మహాసముదర్ము అడుగున నీవు 

సంచరించితివా? 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

యోబు 38:18 => భూమి వైశాలయ్త ఎంతో నీవు గర్హించితివా? నీకేమైన తెలిసినయెడల చెపుప్ము. 

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

ఏది? 

యోబు 38:20 => దాని సరిహదుద్నకు నీవు వెలుగును కొనిపోవుదువా? దాని గృహమునకు పోవు 

తోర్వలను నీవెరుగుదువా? ఇదంతయు నీకు తెలిసియునన్ది గదా.  

యోబు 38:21 => నీవు బహు వృదుధ్డవు నీవు అపప్టికి పుటిట్యుంటివి. 

యోబు 38:22 => నీవు హిమముయొకక్ నిధులలోనికి చొచిచ్తివా? 

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

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

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

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

యోబు 38:25 => నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముమీదను జనులులేని యెడారిలోను వరష్ము 

కురిపించుటకును 

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

కాలువలను  
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యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

యోబు 38:29 => మంచుగడ డ్ యెవని గరభ్ములోనుండి వచుచ్ను? ఆకాశమునుండి దిగు మంచును 

ఎవడు పుటిట్ంచును? 

యోబు 38:30 => జలములు రాతివలె గడ డ్కటుట్ను అగాధజలముల ముఖము గటిట్పరచబడును. 

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

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

నక్షతర్ములను వాటి ఉపనక్షతర్ములను నీవు నడిపింపగలవా?  

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

పర్భుతవ్మును నీవు సాథ్పింపగలవా? 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళిల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యోబు 38:36 => అంతరిందిర్యములలో2 జాఞ్నముంచిన వాడెవడు? హృదయమునకు3 తెలివి 

నిచిచ్నవాడెవడు? 

యోబు 38:37 => జాఞ్నముచేత మేఘములను వివరింపగలవాడెవడు? 

యోబు 38:38 => ధూళి బురదయై పారునటుల్ను మంటిపెడ డ్లు ఒకదానికొకటి అంటుకొనునటుల్ను 

ఆకాశపు కలశములలోని వరష్మును కుమమ్రించు వాడెవడు?  

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

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

యుండునపుప్డు నీవు వాటి ఆకలి తీరెచ్దవా?  

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

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  
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1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

1 సమూయేలు 16:18 => చితత్గించుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని 

చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట 

నేరప్రియు రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  

1 సమూయేలు 29:9 => అందుకు ఆకీషు దైవదూతవలె నీవు నా దృషిట్కి కనబడుచునాన్వని 

నేనెరుగుదును గాని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇతడు మనతోకూడ యుదధ్మునకు రాకూడదని 

చెపుప్చునాన్రు. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 18:13 => మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది 

రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

వచనము 23 

అబాష్లోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 
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1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

వచనము 24 

అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము 

రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

నెహెమాయ్ 11:2 => యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒపుప్కొనినవారిని జనులు 

దీవించిరి. 

యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

సామెతలు 31:28 => ఆమె కుమారులు లేచి ఆమెను ధనుయ్రాలందరు చాలమంది కుమారెత్లు 

పతివర్తా ధరమ్ము ననుసరించి 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

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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నిరగ్మకాండము 33:17 => కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు 

కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

రూతు 2:2 => మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి పోయి, యెవని 

కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా ఆమెనా కూమారీ 

పొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

నెహెమాయ్ 2:5 => రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల 

సమాధులుండు పటట్ణమును తిరిగి కటుట్నటుల్గా ననున్ యూదా దేశమునకు పంపుడని 

వేడుకొనుచునాన్నని నేను మనవి చేసితిని. 

వచనము 25 

ఇశార్యేలీయులందరిలో అబాష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును లేడు; అరికాలు మొదలుకొని 

తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 
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2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 13:37 => అయితే అబాష్లోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తలమ్యి అను 

గెషూరు రాజునొదద్ చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు అంగలారుచ్చుండెను.  

1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

2 సమూయేలు 13:38 => అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

వచనము 26 

తన తల వెండుర్కలు భారముగా నునన్ందున ఏటేట అతడు వాటిని కతిత్రించుచు వచెచ్ను; 

కతిత్రించునపుప్డెలల్ వాటి యెతుత్ రాజు తూనికనుబటిట్ రెండువందల తులములాయెను. 

2 సమూయేలు 14:28 => అబాష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు 

రాజదరశ్నము చేయక యుండగా 

2 సమూయేలు 3:13 => అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 10:28 => గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము 

ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

1 రాజులు 1:53 => బలిపీఠమునొదద్నుండి అతని పిలువనంపించెను; అతడు వచిచ్ రాజైన 

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

వచనము 27 

అబాష్లోమునకు ముగుగ్రు కుమారులును తామారు అనునొక కుమారెత్యు పుటిట్రి; ఆమె బహు 

సౌందరయ్వతి. 

1 సమూయేలు 9:2 => అతనికి సౌలు అను నొక కుమారుడుండెను. అతడు బహు సౌందరయ్ముగల 

యౌవనుడు, ఇశార్యేలీయులలో అతనిపాటి సుందరుడొకడును లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని 

పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్ గలవాడు. 
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1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

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

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరో ద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబాష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

ఎసేత్రు 1:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు ఎదుట ఉపచారము చేయు మెహూమాను బిజాత్ హరోబ్నా 

బిగాత్ అబగాత్ జేతరు కరక్సు అను ఏడుగురు నపుంసకులకు ఆజాఞ్పించెను. ఆమె సౌందరయ్వతి. 
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కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

సామెతలు 27:21 => మూసచేత వెండిని కొలిమిచేత బంగారును తాను పొందిన కీరిత్చేత నరుని 

పరిశోధింపవచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 23:15 => సిందూరముతో పూయబడి గోడమీద చెకక్బడినవారై, తమ జనమ్దేశమైన 

కలీద్యులదేశపు బబులోను వారివంటి కలీద్యుల పటములను చూచి మోహించెను. 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

వచనము 28 

అబాష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు రాజదరశ్నము చేయక 

యుండగా 

2 సమూయేలు 18:9 => అబాష్లోము 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. 

యెషయా 3:24 => అపుప్డు పరిమళ దర్వయ్మునకు పర్తిగా మురుగుడును నడికటుట్కు పర్తిగా 

తార్డును అలిల్న జడకు పర్తిగా బోడితలయు పర్శసత్మైన పైవసత్రమునకు పర్తిగా గోనెపటట్యు 

అందమునకు పర్తిగా వాతయును ఉండును.  

1 కొరిందీయులకు 11:14 => పురుషుడు తలవెండుర్కలు పెంచుకొనుట అతనికి అవమానమని 

సవ్భావసిదధ్ముగా మీకు తోచును గదా? 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 
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లేవీయకాండము 19:36 => నాయ్యమైన తార్సులు నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము 

నాయ్యమైన పడి మీకుండవలెను; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

యెహెజేక్లు 45:9 => మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, మీరు జరిగించిన బలాతాక్రమును దోచుకొనిన దోపును చాలును; ఆలాగు చేయుట 

మాని నా జనుల సొముమ్ను అపహరింపక నీతి నాయ్యముల ననుసరించి నడుచుకొనుడి; ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 45:10 => ఖరా తార్సులను ఖరా పడిని ఖరా తూమును ఒకక్టే పడియు ఒకక్టే 

తూమును మీరుంచుకొనవలెను. 

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. 

1 సమూయేలు 9:2 => అతనికి సౌలు అను నొక కుమారుడుండెను. అతడు బహు సౌందరయ్ముగల 

యౌవనుడు, ఇశార్యేలీయులలో అతనిపాటి సుందరుడొకడును లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని 

పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్ గలవాడు. 

వచనము 29 
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యోవాబును రాజునొదద్కు పంపించుటకై అబాష్లోము అతనిని పిలువనంపినపుప్డు యోవాబు రానొలల్క 

యుండెను. రెండవమారు అతని పిలువనంపినపుప్డు అతడు రానొలల్క పోగా 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబాష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబాష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

యోబు 18:18 => జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి 

వారిని తరుముదురు. 

యోబు 18:19 => వారి పర్జలలో వారికి పుతుర్లైనను పౌతుర్లైనను ఉండరు వారు నివసించిన 

సథ్లములో తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు. 

యెషయా 14:22 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను వారిమీదికి లేచి 

బబులోనునుండి నామమును శేషమును కుమారుని మనుమని కొటిట్వేసెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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. 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబాష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

వచనము 30 
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అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలముదగగ్ర నునన్ది గదా, దానిలో యవల 

చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు 

తగులబెటట్గా 

2 సమూయేలు 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబాష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:53 => బలిపీఠమునొదద్నుండి అతని పిలువనంపించెను; అతడు వచిచ్ రాజైన 

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 31 

యావాబు చూచి లేచి అబాష్లోము ఇంటికి వచిచ్ నీ పనివారు నా చేలు తగులబెటిట్రేమని అడుగగా 

2 సమూయేలు 14:30 => అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలముదగగ్ర 

నునన్ది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. 

అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగులబెటట్గా 
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2 సమూయేలు 14:31 => యావాబు చూచి లేచి అబాష్లోము ఇంటికి వచిచ్ నీ పనివారు నా చేలు 

తగులబెటిట్రేమని అడుగగా 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

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

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

వచనము 32 

అబాష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట 

మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; 

రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష 

విధింపవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 15:4 => పోయి మూడు వందల నకక్లను పటుట్కొని దివిటీలను తెపిప్ంచి తోక 

తటుట్ తోకను తిర్పిప్ రెండేసి తోకలమధయ్ను ఒకొక్కక్ దివిటీ కటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 15:5 => ఆ దివిటీలో అగిన్ మండచేసి ఫిలిషీత్యుల గోధుమ చేలలోనికి వాటిని 

పోనిచిచ్ పనల కుపప్లను పైరును దార్క్షతోటలను ఒలీవతోటలను తగులబెటెట్ను. 
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1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

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. 

1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 
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నిరగ్మకాండము 22:6 => అగిన్ రగిలి ముండల్ కంపలు అంటుకొనుటవలన పంట కుపప్యైనను 

పంటపైరైనను చేనైనను కాలిపోయినయెడల అగిన్ నంటించినవాడు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. 

2 సమూయేలు 14:29 => యోవాబును రాజునొదద్కు పంపించుటకై అబాష్లోము అతనిని 

పిలువనంపినపుప్డు యోవాబు రానొలల్క యుండెను. రెండవమారు అతని పిలువనంపినపుప్డు అతడు 

రానొలల్క పోగా 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

వచనము 33 

అంతట యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు అబాష్లోమును 

పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజసనిన్ధిని సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేయగా రాజు 

అబాష్లోమును ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 22:6 => అగిన్ రగిలి ముండల్ కంపలు అంటుకొనుటవలన పంట కుపప్యైనను 

పంటపైరైనను చేనైనను కాలిపోయినయెడల అగిన్ నంటించినవాడు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. 

2 సమూయేలు 14:29 => యోవాబును రాజునొదద్కు పంపించుటకై అబాష్లోము అతనిని 

పిలువనంపినపుప్డు యోవాబు రానొలల్క యుండెను. రెండవమారు అతని పిలువనంపినపుప్డు అతడు 

రానొలల్క పోగా 
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వచనము 1 

ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, తనయెదుట పరుగెతుత్టకై 

యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:12 => మా జోలికి రావదుద్, ఐగుపీత్యులకు దాసులమగుదుమని ఐగుపుత్లో 

మేము నీతో చెపిప్నమాట యిదే గదా; మేము ఈ అరణయ్మందు చచుచ్టకంటె ఐగుపీత్యులకు 

దాసులమగుటయే మేలని చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

నిరగ్మకాండము 17:3 => అకక్డ పర్జలు నీళుల్లేక దపిప్గొని మోషేమీద సణుగుచు ఇదెందుకు? 

మముమ్ను మా పిలల్లను మా పశువులను దపిప్చేత చంపుటకు ఐగుపుత్లోనుండి ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్తిరనిరి. 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:8 => నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా 

పేరట నీతో నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్ రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన 

ఉండినయెడల నీ తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు తోడుకొనిపోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని 

యోనాతానునొదద్ మనవి చేయగా 
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1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

2 సమూయేలు 13:38 => అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

వచనము 2 

ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత 

తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ వారిని పిలిచి నీవు ఏ 

ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన 

వాడనని వాడు చెపప్గా 

ఆదికాండము 27:26 => తరువాత అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నా కుమారుడా, దగగ్రకువచిచ్ ననున్ 

ముదుద్పెటుట్కొమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 
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లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 15:5 => మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు 

వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

వచనము 3 

అబాష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని విచారించుటకై 

నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 
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1 రాజులు 10:26 => మరియు సొలొమోను రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు వెయియ్నిన్ 

నాలుగువందల రథములును పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను; వీటిని అతడు రథములకై 

యేరప్డిన పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను ఉంచ నిరణ్యించెను. 

1 రాజులు 10:27 => రాజు యెరూషలేములో వెండిని రాళల్ంత విసాత్రముగా వాడుకచేసెను; 

దేవదారు మార్నులను షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడిచెటల్వలె విసత్రింపజేసెను. 

1 రాజులు 10:28 => సొలొమోనునకుండు గుఱఱ్ములు ఐగుపుత్లోనుండి తేబడెను; రాజు వరత్కులు 

ఒకొక్కక్ గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచిచ్ గుంపులు గుంపులుగ కొని తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 10:29 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి కొని తెచిచ్న రథమొకటింటికి ఆరువందల తులముల 

వెండియు , గుఱఱ్మొకటింటికి నూట ఏబది తులముల వెండియు ఇచిచ్రి . హితీత్యుల 

రాజులందరికొరకును అరాము రాజులకొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసికొనిరి. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

సామెతలు 11:2 => అహంకారము వెంబడి అవమానము వచుచ్ను వినయము గలవారియొదద్ 

జాఞ్నమునన్ది. 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 17:19 => కలహపిర్యుడు దురామ్రగ్పిర్యుడు తన వాకిండుల్ ఎతుత్చేయువాడు నాశనము 

వెదకువాడు. 

యిరిమ్యా 22 :14 => వాడు విశాలమైన మేడ గదులుగల గొపప్ మందిరమును 

కటిట్ంచుకొందుననుకొని, విసాత్రమైన కిటికీలు చేసికొనుచు, దేవదారు పలకలను దానికి 

సరంబీవేయుచు, ఇంగిలీకముతో1 రంగువేయుచు నునాన్డే; 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 
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యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

1 రాజులు 14:27 => రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజనగరు 

దావ్రపాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

యోహాను 12:15 => అని వార్యబడిన పర్కారము యేసు ఒక చినన్ గాడిదను కనుగొని దానిమీద 

కూరుచ్ండెను. 
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వచనము 4 

నేను ఈ దేశమునకు నాయ్యాధిపతినైయుండుట యెంత మేలు; అపుప్డు వాయ్జెయ్మాడువారు నాయొదద్కు 

వతుత్రు, నేను వారికి నాయ్యము తీరుచ్దునని చెపుప్చు వచెచ్ను. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

నిరగ్మకాండము 18:14 => మోషే పర్జలకు చేసినదంతయు అతని మామ చూచి నీవు ఈ పర్జలకు 

చేయుచునన్ యీ పని ఏమిటి? ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు నీవు మాతర్ము 

కూరుచ్ండగా పర్జలందరు నీయొదద్ నిలిచియుండనేల అని అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

1 రాజులు 3:16 => తరువాత వేశయ్లైన యిదద్రు సతరీలు రాజునొదద్కు వచిచ్ అతని ముందర నిలిచిరి. 

1 రాజులు 3:17 => వారిలో ఒకతె యిటుల్ మనవి చేసెను నా యేలినవాడా చితత్గించుము, నేనును 

ఈ సతరీయును ఒక యింటిలో నివసించుచునాన్ము; దానితో కూడ ఇంటిలో ఉండి నేనొక పిలల్ను 

కంటిని. 

1 రాజులు 3:18 => నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిలల్ను కనెను; మేమిదద్రమును 

కూడనునాన్ము, మేమిదద్రము తపప్ ఇంటిలో మరి యెవరును లేరు. 
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1 రాజులు 3:19 => అయితే రాతిర్యందు ఇది పడకలో తన పిలల్మీద పడగా అది చచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:20 => కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా 

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో 

ఉంచెను. 

1 రాజులు 3:21 => ఉదయమున నేను లేచి నా పిలల్కు పాలియయ్ చూడగా అది చచిచ్నదాయెను; 

తరువాత ఉదయమున నేను పిలల్ను నిదానించి చూచినపుప్డు వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు కాడని 

నేను తెలిసికొంటిని. 

1 రాజులు 3:22 => అంతలో రెండవ సతరీ అది కాదు; బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది దాని బిడ డ్ అని 

చెపప్గా ఆమె కాదు, చచిచ్నదే నీ బిడ డ్ బర్తికియునన్ది నా బిడ డ్ అనెను. ఈ పర్కారముగా వారు 

రాజుసముఖమున మనవిచేయగా 

1 రాజులు 3:23 => రాజు బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ చచిచ్నది నీ బిడ డ్ అని యొకతెయు, రెండవది 

ఆలాగు కాదు చచిచ్నది నీ బిడ డ్ బర్దికియునన్ది నా బిడ డ్ అని చెపుప్చునన్ది; 

1 రాజులు 3:24 => గనుక కతిత్ తెమమ్ని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. వారు ఒక కతిత్ రాజసనిన్ధికి తేగా 

1 రాజులు 3:25 => రాజు రెండు భాగములుగా బర్దికియుండు బిడ డ్ను చేసి సగము దీనికిని సగము 

దానికిని చెరిసగము ఇయయ్వలసినదని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడ డ్యొకక్ తలిల్ తన బిడ డ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

1 రాజులు 3:27 => అందుకు రాజు బర్దికియునన్ బిడ డ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక మొదటిదాని 

కియుయ్డి, దాని తలిల్ అదే అని తీరుప్ తీరెచ్ను. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 4:5 => ఆమె ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి రామాకును బేతేలుకును మధయ్నునన్ 

దెబోరా సరళవృక్షము కిర్ంద తీరుప్కై కూరుచ్ండుటకదుద్, తీరుప్ చేయుటకై ఇశార్యేలీయులు 

ఆమెయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

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 10:7 => వారు నీవు ఈ జనులయెడల దయా దాకిష్ణయ్ములు చూపి వారితో 

మంచి మాటలాడినయెడల వారు ఎపప్టికిని నీకు దాసులగుదురని అతనితో చెపిప్రి. 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 5 

మరియు తనకు నమసాక్రము చేయుటకై యెవడైనను తన దాపునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు తన చేయి 

చాపి అతని పటుట్కొని ముదుద్పెటుట్కొనుచు వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 
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సంఖాయ్కాండము 16:13 => అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను చంపవలెనని 

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట చాలనటుట్, మామీద 

పర్భుతవ్ము చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా? 

సంఖాయ్కాండము 16:14 => అంతేకాదు, నీవు పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనికి మముమ్ను 

తీసికొనిరాలేదు; పొలములు దార్క్షతోటలుగల సావ్సథ్య్ము మాకియయ్లేదు; ఈ మనుషుయ్ల కనున్లను 

ఊడదీయుదువా? మేము రాము అనిరి. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

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, 
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మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 

సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

వచనము 6 

తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము ఈ పర్కారము చేసి 

ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 
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నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:3 => అతని తలిల్ సహోదరులు అతనిగూరిచ్ షెకెము యజమానులు వినునటుల్ ఆ 

మాటలనిన్యు చెపప్గా వారు ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ హృదయము అబీమెలెకు తటుట్ 

తిర్పుప్కొనిరి;  

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:5 => తరువాత అతడు ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్ యింటికి పోయి యెరుబబ్యలు 

కుమారులును తన సహోదరులునైన ఆ డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను ఒకక్ రాతిమీద చంపెను. 

యెరుబబ్యలు చినన్ కుమారుడైన యోతాము మాతర్మే దాగియుండి తపిప్ంచుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:29 => ఈ జనము నాచేతిలో ఉండినయెడల ఆహా నేను అబీమెలెకును 

తొలగింతును గదా అనెను. తరువాత అతడు అబీమెలెకుతో నీ సేనను ఎకుక్వ చేసి బయలుదేరి 

రమమ్నెను. 

సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 
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లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

సామెతలు 27:2 => నీ నోరు కాదు అనుయ్డే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నినున్ పొగడదగును. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరెష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

వచనము 7 

నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ దాసుడనైన నేను సిరియ 

దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను 

ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 10:10 => కాగా నిరాధారులు నలిగి వంగుదురు వారి బలాతాక్రమువలన నిరాధారులు 

కూలుదురు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

2 సమూయేలు 14:33 => అంతట యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ ఆ సమాచారము తెలుపగా, రాజు 

అబాష్లోమును పిలువనంపించెను. అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్ రాజసనిన్ధిని సాషాట్ంగ నమసాక్రము 

చేయగా రాజు అబాష్లోమును ముదుద్పెటుట్కొనెను. 
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లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

వచనము 8 

నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి తీరుచ్కొనుటకు నాకు 

సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:1 => యెరుబబ్యలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనునన్ తన తలిల్ 

సహోదరుల యొదద్కు పోయి వారితోను తన తలిల్ పితరుల కుటుంబికులందరితోను 

2 సమూయేలు 3:36 => జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు 

చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 
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1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

సామెతలు 27:21 => మూసచేత వెండిని కొలిమిచేత బంగారును తాను పొందిన కీరిత్చేత నరుని 

పరిశోధింపవచుచ్ను. 

పర్సంగి 4:15 => సూరుయ్నికిర్ంద సంచరించు సజీవులందరు గతించిన రాజునకు బదులుగా రాజైన 

ఆ చినన్వాని పక్షమున నుందురని నేను తెలిసికొంటిని. 

వచనము 9 

రాజు సుఖముగా పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి హెబోర్నునకు పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:38 => అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబాష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీ దాసుడనైన నాకు 

గొఱఱ్బొచుచ్ కతిత్రించు కాలము వచెచ్ను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ 

దాసుడనైన నేను కోరుచునాన్నని మనవి చేయగా 
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2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:27 => అబాష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

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 

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

సంఖాయ్కాండము 21:2 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును 

బొతిత్గా అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 

యెహోషువ 21:11 => యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. 

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

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

చెలిల్ంచియునాన్ను 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

వచనము 10 

అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో ఏలుచునాన్డని కేకలు 

వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని పంపెను. 

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. 

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, 
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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 

కీరత్నలు 56:12 => దేవా, నీవు మరణములోనుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు నేను 

జీవపువెలుగులో దేవుని సనిన్ధిని సంచరించునటుల్ జారిపడకుండ నీవు నా పాదములను 

తపిప్ంచియునాన్వు.  

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

2 సమూయేలు 13:37 => అయితే అబాష్లోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తలమ్యి అను 

గెషూరు రాజునొదద్ చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు అంగలారుచ్చుండెను.  

2 సమూయేలు 13:38 => అబాష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

2 సమూయేలు 14:23 => అబాష్లోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:32 => అబాష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

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. 

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  
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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. 

యిరిమ్యా 42:20 => మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు తెలియజెపిప్నయెడల మేమాలాగు చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను 

మీరే మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 21:2 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును 

బొతిత్గా అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 

యెహోషువ 12:5 => హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు 

అరద్భాగములోను రాజయ్మేలినవాడు. 

యెహోషువ 13:2 => మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 

1 సమూయేలు 27:8 => అంతలో దావీదును అతని వారును బయలుదేరి గెషూరీయుల మీదను 

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 
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కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

యెహెజేక్లు 27:16 => నీచేత చేయబడిన వివిధ వసుత్వులను కొనుకొక్నుటకై సిరియనులు నీతో 

వరత్కవాయ్పారము చేయుదురు, వారు పచచ్రాళల్ను ఊదారంగు నూలుతో కుటట్బడిన చీరలను 

అవిసెనార బటట్లను పగడములను రతన్ములను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు. 

వచనము 11 

విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ 

బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 

యెహోషువ 10:36 => అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

ఎగోల్నునుండి హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

వచనము 12 

మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ 

మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి 

మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము 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. 
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2 సమూయేలు 14:30 => అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి యోవాబు పొలము నా పొలముదగగ్ర 

నునన్ది గదా, దానిలో యవల చేలు ఉనన్వి; మీరు పోయి వాటిని తగులబెటుట్డని వారితో చెపెప్ను. 

అబాష్లోము పనివారు ఆ చేలు తగులబెటట్గా 

2 సమూయేలు 19:10 => మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము 

యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల 

మాటాల్డకపోతివిు? 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 

యోబు 20:10 => వారి సంతతివారు దరిదుర్ల దయను వెదకెదరు వారిచేతులు వారి ఆసిత్ని తిరిగి 

అపప్గించును. 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 
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యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

యోబు 20:16 => వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకిక్ంచును. వారు కటల్పాముల విషమును 

పీలుచ్దురు నాగుపాము నాలుక వారిని చంపును. 

యోబు 20:17 => ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

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. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 
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యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

కీరత్నలు 73:18 => నిశచ్యముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియునాన్వు వారు 

నశించునటుల్ వారిని పడవేయుచునాన్వు  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

2 సమూయేలు 2:1 => ఇది జరిగిన తరువాత యూదా పటట్ణములలోనికి నేను పోదునా అని 

దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా పోవచుచ్నని యెహోవా అతనికి సెలవిచెచ్ను. నేను 

పోవలసిన సథ్లమేదని దావీదు మనవి చేయగా హెబోర్నుకు పొమమ్ని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 2:11 => దావీదు హెబోర్నులో యూదావారిమీద ఏలినకాలమంతయు ఏడు 

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును హెబోర్నులోనునన్ రాజు నొదద్కు 

రాగా దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు 
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సమూయేలుదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:23 => యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును 

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

యెహోషువ 10:36 => అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

ఎగోల్నునుండి హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

1 సమూయేలు 30:31 => హెబోర్నులోను దావీదును అతని జనులును సంచరించిన 

సథ్లములనిన్టిలోను ఉనన్ పెదద్లకు దావీదు పంపించెను. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 22:19 => ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. 

విశాలమైన సథ్లమునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 
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1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

2 రాజులు 9:13 => అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద 

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 

తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 

రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

వచనము 13 

ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు వరత్మానము రాగా 

1 సమూయేలు 9:13 => ఊరిలోనికి మీరు పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు 

ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళల్కమునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు 
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భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాత పిలువబడినవారు భోజనము చేయుదురు, 

మీరు ఎకిక్పొండి; అతని చూచుటకు ఇదే సమయమని చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 16:3 => యెషష్యిని బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు చేయవలసిన 

దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవని పేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని 

సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 
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రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:33 => అపుప్డు ఒకడు గురిచూడకయే తన వింటిని ఎకుక్బెటిట్, 

ఇశార్యేలు రాజును అతని కవచపు బందులసందున కొటట్గా అతడు నాకు గాయము తగిలినది, నీ 

చెయియ్ తిర్పిప్ దండులోనుండి ననున్ కొనిపొమమ్ని తన సారధితో అనెను. 

వచనము 14 

దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి 

మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ 

మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేయకను ఉండునటుల్ 

మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 సమూయేలు 16:20 => అబాష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో 

తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ అనగా 
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2 సమూయేలు 16:21 => అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన 

ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు 

తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 16:22 => కాబటిట్ మేడమీద వారు అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  
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మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

యెహోషువ 15:51 => ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి, 

సంఖాయ్కాండము 23:1 => అపుప్డు బిలాము ఇకక్డ నేను బలి అరిప్ంచుటకు ఏడు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి, ఇకక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:14 => పిసాగ్ కొననునన్ కావలివారి పొలమునకు అతని తోడుకొనిపోయి, 

యేడు బలిపీఠములను కటిట్ంచి, పర్తి బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును అరిప్ంచెను. 

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

పొటే ట్లును అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 
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కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

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

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను 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 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 
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యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

కీరత్నలు 3:2 => దేవునివలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదని ననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 19:10 => మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము 

యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల 

మాటాల్డకపోతివిు? 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

కీరత్నలు 4:5 => నీతియుకత్మైన బలులు అరిప్ంచుచు యెహోవాను నముమ్కొనుడి 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 109:3 => ననున్ చుటుట్కొని నా మీద దేవ్షపు మాటలాడుచునాన్రు నిరిన్మితత్ముగా నాతో 

పోరాడుచునాన్రు  

కీరత్నలు 109:5 => నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు 

పర్తిగా నామీద దేవ్షముంచుచునాన్రు.  

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

వచనము 15 

అందుకు రాజు సేవకులు ఈలాగు మనవి చేసిరి చితత్గించుము; నీ దాసులమైన మేము మా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ చేయుటకు సిదధ్ముగా నునాన్ము. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  

2 సమూయేలు 3:36 => జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు 

చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 9:3 => అతని తలిల్ సహోదరులు అతనిగూరిచ్ షెకెము యజమానులు వినునటుల్ ఆ 

మాటలనిన్యు చెపప్గా వారు ఇతడు మన సహోదరుడనుకొని తమ హృదయము అబీమెలెకు తటుట్ 

తిర్పుప్కొనిరి;  

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 19:10 => మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము 

యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల 

మాటాల్డకపోతివిు? 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

వచనము 16 

అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన మీదట తన 

యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబాష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

యెహెజేక్లు 46:18 => జనులు తమ సావ్సథ్య్ము ననుభవింపకుండ అధిపతి వారి భూమిని 

ఆకర్మింపకూడదు; నా జనులు తమ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండునటుల్ అతడు తన 

భూమిలోనుండి తన కుమారులకు భాగముల నియయ్వలెను. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 
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లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 55:4 => నా గుండె నాలో వేదన పడుచునన్ది మరణభయము నాలో పుటుట్చునన్ది 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 55:6 => ఆహా గువవ్వలె నాకు రెకక్లునన్యెడల నేను ఎగిరిపోయి నెమమ్దిగా నుందునే 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

కీరత్నలు 55:8 => అరణయ్ములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 55:11 => దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి వంచనయు కపటమును దాని 

అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచునన్వి.  
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కీరత్నలు 137:5 => యెరూషలేమా, నేను నినున్ మరచినయెడల నా కుడిచేయి తన నేరుప్ మరచును 

గాక. 

కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 55:5 => దిగులును వణకును నాకు కలుగుచునన్వి మహా భయము ననున్ ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

వచనము 17 

రాజును అతని యింటివారును బయలుదేరి బెతెమ్రాహ్కుకు వచిచ్ బసచేసిరి. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  
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యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 6:67 => కాబటిట్ యేసు మీరుకూడ వెళిల్పోవలెనని యునాన్రా? అని పండెర్ండుమందిని 

అడుగగా 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

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. 

వచనము 18 

అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును 

గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

నాయ్యాధిపతులు 4:10 => బారాకు జెబూలూనీయులను నఫాత్లీయులను కెదెషునకు 

పిలిపించినపుప్డు పదివేలమంది మనుషుయ్లు అతనివెంట వెళిల్రి; 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:42 => తవ్రగా లేచి గారద్భముమీద ఎకిక్ తన వెనుక నడచుచునన్ అయిదుగురు 

పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. 
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2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 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 అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

వచనము 19 

రాజు గితీత్యుడగు ఇతత్యిని కనుగొని నీవు నివాససథ్లము కోరు పరదేశివై యునాన్వు; నీవెందుకు 

మాతో కూడ వచుచ్చునాన్వు? నీవు తిరిగిపోయి రాజునన్ సథ్లమున ఉండుము. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 
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కీరత్నలు 3:2 => దేవునివలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదని ననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

పర్సంగి 10:7 => పనివారు గుఱఱ్ములమీద కూరుచ్ండుటయు అధిపతులు సేవకులవలె నేలను 

నడుచుటయు నాకగపడెను. 

వచనము 20 

నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ ఈ తిరుగులాట యెందుకు? 

నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు తోడుగా ఉండును గాక యని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

1 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:19 => రాజు గితీత్యుడగు ఇతత్యిని కనుగొని నీవు నివాససథ్లము కోరు 

పరదేశివై యునాన్వు; నీవెందుకు మాతో కూడ వచుచ్చునాన్వు? నీవు తిరిగిపోయి రాజునన్ సథ్లమున 

ఉండుము. 

2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 15:22 => అందుకు దావీదు ఆలాగైతే నీవు రావచుచ్నని ఇతత్యితో సెలవిచెచ్ను 

గనుక గితీత్యుడగు ఇతత్యియును అతని వారందరును అతని కుటుంబికులందరును సాగిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 

ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 

1 సమూయేలు 27:3 => దావీదు గాతులో ఆకీషునొదద్ చేరగా అతడును అతని వారందరును తమ 

తమ కుటుంబముల సమేతముగా కాపురముండిరి. యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయము, నాబాలు 

భారయ్యైయుండిన కరెమ్లీయురాలగు అబీగయీలు అను అతని యిదద్రు భారయ్లు దావీదుతోకూడ 

ఉండిరి.  
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2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

యెహెజేక్లు 25:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఫిలిషీత్యులమీద నేను చెయియ్ 

చాపి కెరేతీయులను నిరూమ్లము చేసెదను. సముదర్ తీరమున నివసించు శేషమును నశింపజేసెదను. 

వచనము 21 

ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ 

జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన 

నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 

ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 

రూతు 1:11 => నయోమి నా కుమారెత్లారా, మీరు మరలుడి; నాతోకూడ మీరు రానేల? మిముమ్ను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గరభ్మున నుందురా? 

రూతు 1:12 => నా కుమారెత్లారా, తిరిగి వెళుల్డి, నేను పురుషునితో నుండలేని ముసలిదానను; నాకు 

నమిమ్క కలదని చెపిప్ ఈ రాతిర్ పురుషునితోనుండి కుమారులను కనినను 

రూతు 1:13 => వారు పెదద్ వారగువరకు వారి కొరకు మీరు కనిపెటుట్కొందురా? మీరు వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొని పురుషులు లేక యొంటరికతెత్లై యుందురా? నా కుమారెత్లారా, అది కూడదు; యెహోవా 

నాకు విరోధియాయెను; అది మిముమ్ను నొపిప్ంచినంత కంటె ననున్ మరి యెకుక్వగా నొపిప్ంచినదని 

వారితో చెపెప్ను. 

రూతు 1:15 => ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును 

తిరిగిపోయినదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడి వెళుల్మనెను. 
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2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

యోహాను 6:67 => కాబటిట్ యేసు మీరుకూడ వెళిల్పోవలెనని యునాన్రా? అని పండెర్ండుమందిని 

అడుగగా 

వచనము 22 

అందుకు దావీదు ఆలాగైతే నీవు రావచుచ్నని ఇతత్యితో సెలవిచెచ్ను గనుక గితీత్యుడగు ఇతత్యియును 

అతని వారందరును అతని కుటుంబికులందరును సాగిపోయిరి. 

కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 

కీరత్నలు 59:15 => తిండికొరకు వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు తృపిత్ కలుగనియెడల రాతిర్ 

అంతయు ఆగుదురు. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

Page  of 798 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

హెబీర్యులకు 11:38 => అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను 

తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అటిట్వారికి ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు. 

1 సమూయేలు 23:13 => అంతట దావీదును దాదాపు ఆరువందల మందియైన అతని జనులును 

లేచి కెయీలాలోనుండి తరలి, ఎకక్డికి పోగలరో అకక్డకు వెళిల్రి. దావీదు కెయీలాలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనిన సంగతి సౌలు విని వెళల్క మానెను. 

2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 61:7 => దేవుని సనిన్ధిని అతడు నిరంతరము నివసించును గాక అతని కాపాడుటకై 

కృపాసతయ్ములను నియమించుము. 

కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

నొందుదురు. 

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 
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2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

రూతు 1:15 => ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును 

తిరిగిపోయినదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడి వెళుల్మనెను. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

యోహాను 6:67 => కాబటిట్ యేసు మీరుకూడ వెళిల్పోవలెనని యునాన్రా? అని పండెర్ండుమందిని 

అడుగగా 

2 కొరిందీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 23 
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వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ పర్కారము వారందరు 

రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

1 సమూయేలు 20:3 => దావీదు నేను నీ దృషిట్కి అనుకూలుడనను సంగతి నీ తండిర్ రూఢిగా 

తెలిసికొని, యోనాతానునకు చింత కలుగకుండుటకై యిది అతనికి తెలుపననుకొనుచునాన్డు; అయితే 

యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు నిజముగా నాకును మరణమునకును అడుగు మాతర్మునన్దని 

పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

2 రాజులు 2:2 => ఏలీయా యెహోవా ననున్ బేతేలునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు 

దయచేసి యికక్డ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషా యెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, 

నేను నినున్ విడువనని చెపప్గా వారిదద్రును బేతేలునకు పర్యాణము చేసిరి. 

2 రాజులు 2:4 => పిమమ్ట ఏలీయా ఎలీషా, యెహోవా ననున్ యెరికోకు పొమమ్ని 

సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువననెను గనుక వారిదద్రు యెరికోకు పర్యాణము 

చేసిరి. 

2 రాజులు 2:6 => అంతట ఏలీయా యెహోవా ననున్ యొరాద్నునకు పొమమ్ని సెలవిచిచ్యునాన్డు 

గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా జీవముతోడు నీ 

జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువనని చెపెప్ను గనుక వారిదద్రును పర్యాణమై సాగివెళిల్రి. 

2 రాజులు 4:30 => తలిల్ ఆ మాట విని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ 

విడువనని చెపప్గా అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను. 
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రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

మతత్యి 8:19 => అంతట ఒక శాసిత్ వచిచ్ బోధకుడా నీవెకక్డికి వెళిళ్నను నీ వెంట వచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 8:20 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లములేదని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 6:67 => కాబటిట్ యేసు మీరుకూడ వెళిల్పోవలెనని యునాన్రా? అని పండెర్ండుమందిని 

అడుగగా 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:3 => మీకు శికాష్విధి కలుగవలెనని నేనీలాగు చెపప్లేదు. చనిపోయిన గాని 

జీవించిన గాని మీరును మేమును కూడ ఉండవలెననియు మీరు మా హృదయములలో ఉనాన్రనియు 

నేను లోగడ చెపిప్తిని గదా 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

వచనము 24 

సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు 

దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు 

నిలిచెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 25 

అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; 

యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి రపిప్ంచి 
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రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు 

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

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

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

లూకా 1:80 => శిశువు ఎదిగి, ఆతమ్యందు బలము పొంది, ఇశార్యేలునకు పర్తయ్క్షమగు దినము 

వరకు అరణయ్ములో నుండెను. 

2 సమూయేలు 15:28 => ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు 

నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

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 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:14 => వారు దాని చేపటిట్ యెరూషలేములోనునన్ బలిపీఠములను 

ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిదోర్ను వాగులో వాటిని పారవేసిరి. 

Page  of 804 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

నెహెమాయ్ 2:15 => నేను రాతిర్యందు మడుగు దగగ్రనుండి పోయి పార్కారమును చూచిన మీదట 

వెనుకకు మరలి లోయ గుమమ్ములో బడి తిరిగి వచిచ్తిని. 

యెషయా 15:5 => మోయాబు నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని పర్ధానులు 

మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను ఏడుచ్చు 

ఎకుక్దురు నశించితిమేయని యెలుగెతిత్ కేకలువేయుచు హొరొనయీము తోర్వను పోవుదురు.  

యిరిమ్యా 31:40 => శవములును బూడిదయు వేయబడు లోయ అంతయు కిదోర్ను వాగువరకును 

గుఱఱ్ముల గవినివరకును తూరుప్దిశనునన్ పొలములనిన్యు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తములగును. అది 

మరి ఎనన్డును పెలల్గింపబడదు, పడదోర్యబడదు. 

వచనము 26 

దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము లేదని ఆయన 

సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల జరిగించుమని నేను 

చెపుప్దునని పలికి 

2 సమూయేలు 15:27 => యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? 

శుభమొంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ 

యిదద్రు కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  
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1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 రాజులు 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => అహిమయసుస్ అజరాయ్ను కనెను, అజరాయ్ యోహానానును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను 

యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:11 => అజరాయ్ అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:12 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు షలూల్మును కనెను, 

యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  
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సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

యెహోషువ 3:6 => మీరు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడువుడని 

యాజకులకు అతడు సెలవియయ్గా వారు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడచిరి. 

యెహోషువ 3:15 => అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత 

మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే 

యెహోషువ 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

యెహోషువ 3:17 => జనులు యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయు యాజకులు యొరాద్నుమధయ్ ఆరిన నేలను సిథ్రముగా నిలిచిరి. జనులందరు యొరాద్నును 

దాటుట తుదముటుట్వరకు ఇశార్యేలీయులందరు ఆరిన నేలమీద దాటుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 4:16 => ఆజాఞ్పించుమని యెహోషువతో సెలవియయ్గా 

యెహోషువ 4:17 => యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 

యెహోషువ 4:18 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యొరాద్ను 

నడుమనుండి యెకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల అరకాళుల్ పొడినేలను నిలువగానే యొరాద్ను నీళుల్ 

వాటిచోటికి ఎపప్టివలెనే మరలి దాని గటల్నిన్టి మీద పొరిల్ పారెను. 
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యెహోషువ 6:4 => ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు 

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 

యెహోషువ 6:6 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ యాజకులను పిలిపించి మీరు నిబంధన 

మందసమును ఎతిత్కొని మోయుడి; ఏడుగురు యాజకులు యెహోవా మందసమునకు ముందుగా 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని నడువవలెనని వారితో చెపెప్ను. 

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 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 4:5 => యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి రాగా ఇశార్యేలీయులందరు 

భూమి పర్తిధవ్ని నిచుచ్నంత గొపప్ కేకలు వేసిరి. 

1 సమూయేలు 4:11 => మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను; అదికాకను హొఫీన్ ఫీనెహాసులను 

ఏలీ యొకక్ యిదద్రు కుమారులు హతులైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ చేయుటకును 

యెహోవా లేవీయులను ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్ వారు తపప్ మరి ఎవరును దేవుని మందసమును 

ఎతత్కూడదని దావీదు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 14:18 => దేవుని మందసము అపుప్డు ఇశార్యేలీయులయొదద్ ఉండగా దేవుని 

మందసమును ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని సౌలు అహీయాకు సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 
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1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 

తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

వచనము 27 

యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? శుభమొంది నీవును నీ 

కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ యిదద్రు కుమారులును 

పటట్ణమునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 
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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 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 4:5 => యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి రాగా ఇశార్యేలీయులందరు 

భూమి పర్తిధవ్ని నిచుచ్నంత గొపప్ కేకలు వేసిరి. 

1 సమూయేలు 4:6 => ఫిలిషీత్యులు ఆ కేకలు విని, హెబీర్యుల దండులో ఈ గొపప్ కేకల ధవ్ని 

యేమని అడిగి, యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి వచెచ్నని తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 4:7 => జడిసి దేవుడు దండులోనికి వచెచ్నని అనుకొని అయోయ్ మనకు శర్మ, 

ఇంతకుమునుపు వారీలాగు సంభర్మింపలేదు, 

1 సమూయేలు 4:8 => అయయ్యోయ్ మహా శూరుడగు ఈ దేవుని చేతిలోనుండి మనలను ఎవరు 

విడిపింపగలరు? అరణయ్మందు అనేకమైన తెగుళల్చేత ఐగుపీత్యులను హతము చేసిన దేవుడు ఈయనే 

గదా. 

1 సమూయేలు 4:9 => ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు 

హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని చెపుప్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

1 సమూయేలు 4:11 => మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను; అదికాకను హొఫీన్ ఫీనెహాసులను 

ఏలీ యొకక్ యిదద్రు కుమారులు హతులైరి. 
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యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

కీరత్నలు 26:8 => యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు సథ్లమును నేను 

పేర్మించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

కీరత్నలు 43:4 => అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు 

దేవునియొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను  

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 63:2 => నీ బలమును నీ పర్భావమును చూడవలెనని పరిశుదాధ్లయమందు నేనెంతో 

ఆశతో నీతటుట్ కనిపెటిట్యునాన్ను. నీళుల్ లేక యెండియునన్ దేశమందు నా పార్ణము నీకొరకు 

తృషణ్గొనియునన్ది నీమీది ఆశచేత నినున్ చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 
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కీరత్నలు 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 84:3 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠమునొదద్నే 

పిచుచ్కలకు నివాసము దొరికెను పిలల్లు పెటుట్టకు వానకోవెలకు గూటి సథ్లము దొరికెను.  

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  

కీరత్నలు 122:1 => యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్దమని జనులు నాతో అనినపుప్డు నేను 

సంతోషించితిని. 

కీరత్నలు 122:9 => మన దేవుడైన యెహోవా మందిరము నిమితత్ము నీకు మేలుచేయ 

పర్యతిన్ంచెదను. 

యెషయా 38:22 => మరియు హిజిక్యా నేను యెహోవా మందిరమునకు పోయెదననుటకు 

గురుతేమని యడిగి యుండెను.  

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

1 సమూయేలు 22:3 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేప్కు వచిచ్ 

దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ నుండనిమమ్ని 

మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 131:2 => నేను నా పార్ణమును నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను సముదాయించుకొని 

యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్యొదద్ నునన్టుల్ చనుపాలు విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా 

పార్ణము నాయొదద్ నునన్ది.  

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

వచనము 28 
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ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు నేను అరణయ్మందలి 

రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

Page  of 814 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషేష్ను కనెను, మనషేష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

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 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

1 సమూయేలు 22:3 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేప్కు వచిచ్ 

దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ నుండనిమమ్ని 

మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:13 => ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును 

మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

దాని చేయునుగాక. 

కీరత్నలు 89:38 => ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుండియు నీవు మముమ్ విడనాడి విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ 

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  
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కీరత్నలు 131:2 => నేను నా పార్ణమును నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను సముదాయించుకొని 

యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్యొదద్ నునన్టుల్ చనుపాలు విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా 

పార్ణము నాయొదద్ నునన్ది.  

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 

యిరిమ్యా 26:14 => ఇదిగో నేను మీ వశములోనునాన్ను, మీ దృషిట్కేది మంచిదో యేది 

యుకత్మైనదో అదే నాకు చేయుడి. 

యోనా 4:8 => మరియు ఎండకాయగా దేవుడు వేడిమిగల తూరుప్గాలిని రపిప్ంచెను. యోనా తలకు 

ఎండదెబబ్ తగలగా అతడు సొమమ్సిలిల్ బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట నాకు మేలనుకొనెను. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 
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వచనము 29 

కాబటిట్ సాదోకును అబాయ్తారును దేవుని మందసమును యెరూషలేమునకు తిరిగి తీసికొనిపోయి 

అకక్డ నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

2 సమూయేలు 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 17:17 => తాము పటట్ణముతటుట్ వచిచ్న సంగతి తెలియబడక యుండునటుల్ 

యోనాతానును అహిమయసుస్ను ఏన రోగేలు దగగ్ర నిలిచియుండగా పనికతెత్ యొకతెవచిచ్, హూషై 

చెపిప్న సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ్ రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

వచనము 30 

అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను 

వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

వచనము 31 

అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు చేరియునాన్డని దావీదునకు 

తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 సమూయేలు 19:11 => రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 
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తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

వచనము 32 

దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై 

వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము చేసెను. 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

లూకా 19:29 => ఆయన ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ అను గార్మముల 

సమీపమునకు వచిచ్నపుప్డు, తన శిషుయ్లనిదద్రిని పిలిచి 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 

లూకా 22:39 => వారు పర్భువా, ఇదిగో ఇకక్డ రెండు కతుత్లునన్వనగా--చాలునని ఆయన వారితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:12 => అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళిల్రి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత 

సమీపమున ఉనన్ది, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:12 => అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళిల్రి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత 

సమీపమున ఉనన్ది, 

కీరత్నలు 42:3 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని వారు నితయ్ము నాతో అనుచుండగా రాతిర్ంబగళుల్ నా 

కనీన్ళుల్ నాకు అనన్పానములాయెను. 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళిల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

కీరత్నలు 42:5 => నా పార్ణమా, నీవు ఏల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకరత్ అనియు నా దేవుడనియు చెపుప్కొనుచు 

ఇంకను నేను ఆయనను సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 42:6 => నా దేవా, నా పార్ణము నాలో కుర్ంగియునన్ది కావున యొరాద్ను 

పర్దేశమునుండియు హెరోమ్ను పరవ్తమునుండియు మిసారు కొండనుండియు నేను నినున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 42:7 => నీ జలపర్వాహధారల ధవ్ని విని కరడు కరడును పిలుచుచునన్ది నీ అలలనిన్యు నీ 

తరంగములనిన్యు నా మీదుగా పొరిల్ పారియునన్వి.  

కీరత్నలు 42:8 => అయినను పగటివేళ యెహోవా తన కృప కలుగ నాజాఞ్పించును రాతిర్వేళ 

ఆయననుగూరిచ్న కీరత్నయు నా జీవదాతయైన దేవునిగూరిచ్న పార్రథ్నయు నాకు తోడుగా ఉండును.  

కీరత్నలు 42:9 => కావున నీవేల ననున్ మరచియునాన్వు? శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించవలసి వచెచ్నేమి అని నా ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

కీరత్నలు 43:5 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము ఆయన నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

2 సమూయేలు 19:4 => రాజు ముఖము కపుప్కొని అబాష్లోమా నా కుమాడుడా అబాష్లోమా నా 

కుమారుడా నా కుమారుడా, అని కేకలు వేయుచు ఏడుచ్చుండగా, 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 
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యెషయా 20:4 => అషూష్రు రాజు చెరపటట్బడిన ఐగుపీత్యులను, తమ దేశమునుండి కొనిపోబడిన 

కూషీయులను, పినన్లను పెదద్లను, దిగంబరులనుగాను చెపుప్లు లేనివారినిగాను పటుట్కొనిపోవును. 

ఐగుపీత్యులకు అవమానమగునటుల్ పిరుదులమీది వసత్ర మును ఆయన తీసివేసి వారిని కొనిపోవును. 

యెహెజేక్లు 24:17 => మృతులకై విలాపము చేయక నిశశ్బద్ముగా నిటూ ట్రుప్ విడువుము, నీ 

శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షలు తొడుగుకొనవలెను, నీ పెదవులు మూసికొనవదుద్ జనుల 

ఆహారము భుజింపవదుద్ 

యెహెజేక్లు 24:23 => మీ శిరోభూషణములను తలలమీదనుండి తీయకయు, మీ పాదరక్షలను 

పాదములనుండి తీయకయు, అంగలారచ్కయు, ఏడవ్కయు నుందురు, ఒకని నొకరుచూచి 

నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మీరు చేసిన దోషములనుబటిట్ మీరు కీష్ణించిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 126:5 => కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 
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2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  

యెషయా 15:5 => మోయాబు నిమితత్ము నా హృదయము అరచుచునన్ది దాని పర్ధానులు 

మూడేండల్ తరిపి దూడవలె సోయరు వరకు పారిపోవుదురు లూహీతు ఎకుక్డు తోర్వను ఏడుచ్చు 

ఎకుక్దురు నశించితిమేయని యెలుగెతిత్ కేకలువేయుచు హొరొనయీము తోర్వను పోవుదురు.  

యెహెజేక్లు 12:6 => వారు చూచుచుండగా రాతిర్యందు మూట భుజముమీద పెటుట్కొని నేల 

కనబడకుండ నీ ముఖము కపుప్కొని దానిని కొనిపొముమ్, నేను ఇశార్యేలీయులకు నినున్ సూచనగా 

నిరణ్యించితిని. 

మారుక్ 11:1 => వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ 

అను గార్మములకు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

1 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏ పురుషుడు తలమీద ముసుకు వేసికొని పార్రథ్న చేయునో లేక 

పర్వచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమానపరచును. 
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వచనము 33 

రాజు నీవు నాతో కూడ వచిచ్నయెడల నాకు భారముగా ఉందువు; 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

మతత్యి 26:14 => అపుప్డు పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా , 

పర్ధానయాజకులయొదద్కు వెళిల్ 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 
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కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

కీరత్నలు 109:3 => ననున్ చుటుట్కొని నా మీద దేవ్షపు మాటలాడుచునాన్రు నిరిన్మితత్ముగా నాతో 

పోరాడుచునాన్రు  

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

యోబు 12:18 => రాజుల అధికారమును ఆయన కొటిట్వేయును వారి నడుములకు గొలుసులు 

కటుట్ను. 
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యోబు 12:19 => యాజకులను వసత్రహీనులనుగాచేసి వారిని తోడుకొనిపోవును సిథ్రముగా 

నాటుకొనినవారిని ఆయన పడగొటుట్ను. 

యోబు 12:20 => వాకాచ్తురయ్ము గలవారి పలుకును ఆయన నిరరథ్కము చేయును పెదద్లను 

బుదిధ్లేనివారినిగా చేయును. 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

యెషయా 19:12 => నీ జాఞ్నులు ఏమైరి? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఐగుపుత్నుగూరిచ్ 

నిరణ్యించినదానిని వారు గర్హించి నీతో చెపప్వలెను గదా? 

యెషయా 19:13 => సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి. ఐగుపుత్ 

గోతర్ నిరావ్హకులు అది మారగ్ము తపుప్నటుల్ చేసిరి 

యెషయా 19:14 => యెహోవా ఐగుపుత్మీద మూరఖ్తగల ఆతమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మతుత్డు 

తన వాంతిలో తూలిపడునటుల్ ఐగుపుత్ను తన పని అంతటి విషయమై వారు తూలచేసియునాన్రు 

యెషయా 19:15 => తలయైనను తోకయైనను కొమమ్యైనను రెలల్యినను ఐగుపుత్లో పని 

సాగింపువారెవరును లేరు 

యెషయా 19:16 => ఆ దినమున ఐగుపీత్యులు సతరీలవంటివారగుదురు. సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా వారిపైన తన చెయియ్ ఆడించును ఆడుచుండు ఆయన చెయియ్ చూచి వారు వణకి 

భయపడుదురు. 

యెషయా 19:17 => యూదా దేశము ఐగుపుత్నకు భయంకరమగును తమకు విరోధముగా 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉదేద్శించినదానినిబటిట్ ఒకడు పర్సాత్పించినయెడల ఐగుపీత్యులు 

వణకుదురు.  
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యెషయా 19:18 => ఆ దినమున కనాను భాషతో మాటలాడుచు యెహోవా వారమని 

పర్మాణముచేయు అయిదు పటట్ణములు ఐగుపుత్దేశములో ఉండును, వాటిలో ఒకటి నాశనపురము. 

యెషయా 19:19 => ఆ దినమున ఐగుపుత్దేశము మధయ్ను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని 

సరిహదుద్నొదద్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన యొక సత్ంభమును ఉండును.  

యెషయా 19:20 => అది ఐగుపుత్దేశములో సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు సూచనగాను 

సాకాష్య్రథ్ముగాను ఉండును. బాధకులనుగూరిచ్ వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన వారి 

నిమితత్ము శూరుడైన యొక రక్షకుని పంపును అతడు వారిని విమోచించును.  

యెషయా 19:21 => ఐగుపీత్యులు తెలిసికొనునటుల్ యెహోవా తనున్ వెలల్డిపరచుకొనును ఆ 

దినమున ఐగుపీత్యులు యెహోవాను తెలిసికొందురు వారు బలి నైవేదయ్ముల నరిప్ంచి ఆయనను 

సేవించెదరు యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెదరు తాము చేసికొనిన మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచెదరు. 

యెషయా 19:22 => యెహోవా వారిని కొటుట్ను సవ్సథ్పరచవలెనని ఐగుపీత్యులను కొటుట్ను వారు 

యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి పార్రథ్న నంగీకరించి వారిని సవ్సథ్పరచును.  

యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 

యెషయా 19:25 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుపీత్యులారా, నాచేతుల 

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 
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1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱి ఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱి ఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

2 సమూయేలు 23:34 => మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, 

గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము, 

2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

నెహెమాయ్ 4:15 => వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు 

మా శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 
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యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 109:5 => నేను చేసిన మేలునకు పర్తిగా కీడు చేయుచునాన్రు. నేను చూపిన పేర్మకు 

పర్తిగా నామీద దేవ్షముంచుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 140:8 => యెహోవా, భకిత్హీనుల కోరికలను తీరచ్కుము వారు అతిశయించకుండునటుల్ 

వారి ఆలోచనను కొనసాగింపకుము. (సెలా.) 

కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 
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యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

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.  

యిరిమ్యా 50:36 => పర్గలభ్ములు పలుకువారు ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గుదురు. బలాఢుయ్లు 

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

హబకూక్కు 2:13 => జనములు పర్యాసపడుదురు గాని అగిన్పాలవుదురు; వయ్రథ్మైనదానికొరకు 

కషట్పడి జనులు కీష్ణించుదురు; ఇది సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేతనే యగునుగదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

వచనము 34 

నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు 

సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి అహీతోపెలుయొకక్ 

ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 
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2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

లూకా 19:29 => ఆయన ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ అను గార్మముల 

సమీపమునకు వచిచ్నపుప్డు, తన శిషుయ్లనిదద్రిని పిలిచి 

1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:45 => ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించుము. 

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 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

కీరత్నలు 3:4 => ఎలుగెతిత్ నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు ఆయన తన పరిశుదధ్ 

పరవ్తమునుండి నాకుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 
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కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

కీరత్నలు 4:3 => యెహోవా తన భకుత్లను తనకు ఏరప్రచుకొనుచునాన్డని తెలిసికొనుడి. నేను 

యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించును. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 

2 సమూయేలు 16:18 => హూషై యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని 

కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. 

2 సమూయేలు 16:19 => మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలెను? అతని కుమారుని సనిన్ధిని నేను 

సేవచేయవలెను గదా? నీ తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ సనిన్ధిని నేను సేవ చేయుదునని 

అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. 

యెహోషువ 16:2 => తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ 

దేశమువరకు అరణయ్ము వాయ్పించును.  
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2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:19 => అపుప్డు తామారు నెతిత్మీద బుగిగ్పోసికొని తాను కటుట్కొనిన వివిధ 

వరణ్ములుగల చీరను చింపి నెతిత్మీద చెయియ్పెటుట్కొని యేడుచ్చు పోగా 

1 సమూయేలు 4:12 => ఆనాడే బెనాయ్మీనీయుడొకడు యుదధ్భూమిలోనుండి పరుగెతిత్వచిచ్, చినిగిన 

బటట్లతోను తలమీద ధూళితోను షిలోహులో పర్వేశించెను. 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 

2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

వచనము 35 

అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా నుందురు; కాబటిట్ 

రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన సాదోకుతోను 

అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 19:35 => నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును 

నేను గురిత్ంపగలనా? అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల 

యొకక్యు గాయకురాండర్ యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా 

యేలిన వాడవును రాజవునగు నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 

వచనము 36 
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సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు 

కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని 

చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

యెహోషువ 8:2 => నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని 

రాజునకును చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు 

పడమటి వైపున మాటుగాండల్నుంచుము. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 

2 సమూయేలు 16:18 => హూషై యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని 

కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. 

2 సమూయేలు 16:19 => మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలెను? అతని కుమారుని సనిన్ధిని నేను 

సేవచేయవలెను గదా? నీ తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ సనిన్ధిని నేను సేవ చేయుదునని 

అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. 

2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 17:6 => అబాష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని 

మాటచొపుప్న మనము చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెపుప్మని అతని 

నడుగగా 

2 సమూయేలు 17:7 => హూషై అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన 

మంచిదికాదు. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 17:9 => అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ సథ్లమందో దాగియుండును. కాబటిట్ 

నీవారిలో కొందరు యుదాధ్రంభమందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ సంగతినిబటిట్ అబాష్లోము 

పక్షమున నునన్వారు ఓడిపోయిరని చెపుప్కొందురు. 

2 సమూయేలు 17:10 => నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు 

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 17:12 => అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు 

అతనిమీద పడుదుము; నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని 

పక్షపువారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనజాలడు. 

2 సమూయేలు 17:13 => అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ 

పటట్ణమునకు తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి 

లాగుదురు. 

Page  of 835 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 సమూయేలు 15:27 => యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? 

శుభమొంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ 

యిదద్రు కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 16:19 => మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలెను? అతని కుమారుని సనిన్ధిని నేను 

సేవచేయవలెను గదా? నీ తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ సనిన్ధిని నేను సేవ చేయుదునని 

అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 సమూయేలు 17:20 => అబాష్లోము సేవకులు ఆ యింటి ఆమెయొదద్కు వచిచ్ అహిమయసుస్ను 

యోనాతానును ఎకక్డ ఉనాన్రని అడుగగా ఆమె వారు ఏరుదాటి పోయిరని వారితో చెపెప్ను గనుక 

వారు పోయి వెదకి వారిని కానక యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

వచనము 37 

దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 
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2 సమూయేలు 17:15 => కాబటిట్ హూషై అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని 

అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచనను తాను చెపిప్న ఆలోచనను యాజకులగు సాదోకుతోను 

అబాయ్తారుతోను తెలియజెపిప్ 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 19:11 => రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 

అధాయ్యము 16	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా 

గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును 

నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 15:27 => యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? 

శుభమొంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ 

యిదద్రు కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 17:17 => తాము పటట్ణముతటుట్ వచిచ్న సంగతి తెలియబడక యుండునటుల్ 

యోనాతానును అహిమయసుస్ను ఏన రోగేలు దగగ్ర నిలిచియుండగా పనికతెత్ యొకతెవచిచ్, హూషై 

చెపిప్న సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ్ రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

2 సమూయేలు 18:20 => యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక 

దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని 

పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:21 => తరువాత కూషీని పిలిచి నీవు పోయి నీవు చూచిన దానిని రాజునకు 

తెలియజేయుమనగా కూషీ యోవాబునకు నమసాక్రము చేసి పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 18:22 => అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ కూషీతోకూడ నేనును 

పరుగెతిత్కొని పోవుటకు సెలవిమమ్ని యోవాబుతో మనవిచేయగా యోవాబు నాయనా నీవెందుకు 

పోవలెను? చెపుప్టకు నీకు బహుమానము తెచుచ్ విశేషమైన సమాచార మేదియు లేదు గదా అని 

అతనితో అనగా 
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2 సమూయేలు 18:23 => అతడు ఏమైనను సరే నేను పరుగెతిత్కొని పోవుదుననెను. అందుకు 

యోవాబు పొమమ్ని సెలవియయ్గా అహిమయసుస్ మైదానపు మారగ్మున పరుగెతిత్కొని కూషీకంటె 

ముందుగా చేరెను.  

2 సమూయేలు 18:24 => దావీదు రెండు గుమమ్ముల మధయ్ను నడవలో కూరొచ్నియుండెను; 

కావలికాడు గుమమ్ముపైనునన్ గోడమీదికి ఎకిక్ పారచూడగా ఒంటరిగా పరుగెతిత్కొని వచుచ్చునన్ 

యొకడు కనబడెను. వాడు అరచి రాజునకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 18:25 => రాజు వాడు ఒంటరిగా ఉండినయెడల ఏదో వరత్మానము 

తెచుచ్చునాన్డనెను. అంతలో వాడు పరుగుమీద వచుచ్చుండగా 

2 సమూయేలు 18:26 => కావలికాడు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ మరియొకని కనుగొని అదిగో 

మరియొకడు ఒంటరిగానే పరుగెతిత్కొని వచుచ్చునాన్డని దావ్రపుతటుట్ తిరిగి చెపప్గా రాజు వాడును 

వరత్మానము తెచుచ్చునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:29 => రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా 

అహిమయసుస్ యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట 

నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:30 => అపుప్డు రాజు నీవు పర్కక్కు తొలగి నిలిచియుండుమని వానికాజఞ్నియయ్గా 

వాడు తొలగి నిలిచెను. 
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2 సమూయేలు 18:31 => అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు 

శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు 

నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 18:32 => రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడిగెను. 

అందుకు కూషీ చెపిప్నదేమనగా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ శతుర్వులును నీకు హాని 

చేయవలెనని నీ మీదికి వచిచ్నవారందరును ఆ బాలుడునన్టుట్గానే యుందురు గాక. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:11 => రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

1 రాజులు 1:42 => యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా 

లోపలికి రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

వచనము 2 

రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు ఇంటివారు ఎకుక్టకును, 

రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము అరణయ్మందు 

అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 
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2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

2 సమూయేలు 16:15 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును అహీతోపెలును 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండిరి. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

వచనము 3 

రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ 

ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని అతడు యెరూషలేములో 

నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 
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2 సమూయేలు 9:9 => అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని 

కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 9:12 => మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు 

సీబా యింటిలో కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

2 సమూయేలు 17:28 => అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని 

తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు 

చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 17:17 => యెషష్యి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరులకొరకు 

వేయించిన యీ గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొటెట్లను తీసికొని దండులో నునన్ నీ 

సహోదరుల దగగ్రకు తవ్రగా పొముమ్. 

1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

సామెతలు 18:16 => ఒకడు ఇచుచ్ కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొపప్వారియెదుటికి 

వానిని రపిప్ంచును 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

యిరిమ్యా 40:10 => నేనైతేనో నాయొదద్కు వచుచ్ కలీద్యుల యెదుట నిలుచుటకై మిసాప్లో 

కాపురముందును గాని మీరు దార్కాష్రసమును వేసవికాల ఫలములను తైలమును సమకూరుచ్కొని, మీ 

పాతర్లలో వాటిని పోసికొని మీరు సావ్ధీనపరచుకొనిన పటట్ణములలో కాపురముండుడి. 
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యిరిమ్యా 40:12 => అందరును తాము తోలివేయబడిన సథ్లములనిన్టిని విడిచి మిసాప్కు 

గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ బహు విసాత్రము దార్కాష్రసమును వేసవికాలపు పండల్ను సమకూరుచ్కొనిరి. 

ఆమోసు 8:1 => మరియు పర్భువైన యెహోవా దరశ్నరీతిగా వేసవికాలపు పండల్గంప యొకటి నాకు 

కనుపరచి 

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. 

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 సమూయేలు 16:20 => అపుప్డు యెషష్యి ఒక గారద్భముమీద రొటెట్లను దార్కాష్రసపు తితిత్ని ఒక 

మేకపిలల్ను వేయించి తన కుమారుడైన దావీదుచేత సౌలునొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 17:28 => అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని 

తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు 

చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

కీరత్నలు 7:1 => యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను ననున్ తరుమువారి 

చేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము. ననున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోగా 
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కీరత్నలు 118:18 => యెహోవా ననున్ కఠినముగా శికిష్ంచెను గాని ఆయన ననున్ మరణమునకు 

అపప్గింపలేదు. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

ఆమోసు 8:2 => ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా వేసవికాలపు పండల్గంప నాకు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని, అపుప్డు యెహోవా నాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది, నేనికను వారిని విచారణచేయక మానను. 

వచనము 4 

అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా 

రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు నమసాక్రము 

చేయుచునాన్ననెను.  

ఆదికాండము 21:29 => అబీమెలెకు అబార్హాముతో నీవు వేరుగా ఉంచిన యీ యేడు గొఱఱ్పిలల్లు 

ఎందుకని యడిగెను. అందుకతడు 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 37:18 => ఇందులకు తాతప్రయ్ము మాకు తెలియజెపప్వా? అని నీ జనులు నినన్డుగగా 

2 సమూయేలు 15:1 => ఇదియైన తరువాత అబాష్లోము ఒక రథమును గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచి, 

తనయెదుట పరుగెతుత్టకై యేబదిమంది బంటులను ఏరప్రచుకొనెను. 
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2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:10 => తెలల్గాడిదల నెకుక్వారలారా, తివాసులమీద కూరుచ్ండువారలారా, 

తోర్వలో నడుచువారలారా, ఈ సంగతి పర్కటించుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:4 => అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులుండిరి, వారు ముపప్ది గాడిదపిలల్ల 

నెకిక్ తిరుగువారు, ముపప్ది ఊరులు వారికుండెను, నేటివరకు వాటికి యాయీరు గార్మములని పేరు. 

1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:4 => గిదోయ్నును అతనితోనునన్ మూడువందల మందియును అలసటగా 

నునన్ను, శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు వచిచ్ దాటిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

సామెతలు 31:6 => పార్ణము పోవుచునన్వానికి మదయ్ము నియుయ్డి మనోవాయ్కులము గలవారికి 

దార్కాష్రసము నియుయ్డి. 

సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

1 సమూయేలు 16:20 => అపుప్డు యెషష్యి ఒక గారద్భముమీద రొటెట్లను దార్కాష్రసపు తితిత్ని ఒక 

మేకపిలల్ను వేయించి తన కుమారుడైన దావీదుచేత సౌలునొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 15:28 => ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు 

నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

2 సమూయేలు 17:28 => అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని 

తలంచి, పరుపులు పాతర్లు కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు 

చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

ఆమోసు 8:2 => ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా వేసవికాలపు పండల్గంప నాకు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని, అపుప్డు యెహోవా నాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది, నేనికను వారిని విచారణచేయక మానను. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

యోహాను 12:15 => అని వార్యబడిన పర్కారము యేసు ఒక చినన్ గాడిదను కనుగొని దానిమీద 

కూరుచ్ండెను. 

వచనము 5 

రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు గెరా కుమారుడైన షిమీ 

అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 9:9 => అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని 

కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; 
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2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 సమూయేలు 19:25 => రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు 

మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కూడ రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

2 సమూయేలు 19:28 => నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి 

మృతులవంటివారై యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ 

చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 
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2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 
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2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

వచనము 6 

జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా రాజైన దావీదు మీదను అతని 

సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:10 => రాజు ఎవడైనను దీనినిగూరిచ్ నినేన్మైన అనినయెడల వానిని నాయొదద్కు 

తోడుకొనిరముమ్; వాడికను నినున్ ముటట్కయుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 
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సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

సామెతలు 19:2 => ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిదికాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి 

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 

2 సమూయేలు 14:4 => కాగా తెకోవ ఊరి సతరీ రాజునొదద్కువచిచ్ సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి 

రాజా రకిష్ంచుమనగా 

2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబాష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 

అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 33:15 => అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని 

నీయొదద్ విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 9:9 => అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని 

కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; 

2 సమూయేలు 14:8 => రాజు నీవు నీ యింటికి పొముమ్, నినున్ గురించి ఆజఞ్ ఇతుత్నని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

వచనము 7 

ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

యెహోషువ 21:18 => అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

2 సమూయేలు 16:14 => రాజును అతనితోకూడనునన్ జనులందరును బడలినవారై యొకానొక 

చోటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 3:16 => దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు 

తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 17:18 => తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు అబాష్లోమునకు 

తెలిపెను గాని వారిదద్రు వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలుల్ చేరి అతని యింటి ముంగిట 

ఒక బావి యుండగా దానిలో దిగి దాగియుండిరి. 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

2 సమూయేలు 19:18 => రాజు ఎదుట నది దాటిరి; రాజు ఇంటివారిని అవతలకు 

దాటించుటకును రాజు దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని చేయుటకును రేవు పడవను ఇవతలకు 
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తెచిచ్యుండిరి. అంతట గెరా కుమారుడగు షిమీ వచిచ్ రాజు యొరాద్నునది దాటి పోగానే అతనికి 

సాషాట్ంగపడి 

1 రాజులు 2:8 => మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ 

నీయొదద్ నునాన్డు; నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్ 

ఎదురొక్నుటకై అతడు యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్ చంపనని 

పర్మాణము చేసితిని. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరో ద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు 

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

1 రాజులు 2:38 => షిమీ తమరు సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు 

చెపిప్న పర్కారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక 

దినములు నివాసము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 2:39 => అయితే మూడు సంవతస్రములైన తరువాత షిమీయొకక్ పనివారిలో ఇదద్రు 

పారిపోయి మయకా కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజునొదద్కు చేరిరి. అంతట నీవారు గాతులో 

ఉనాన్రని షిమీకి వరత్మానము కాగా 

1 రాజులు 2:40 => షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని 

ఆకీషునొదద్కు పోయెను.ఈలాగున షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:41 => షిమీ యెరూషలేములో నుండి గాతునకు పోయి వచెచ్నని సొలొమోనునకు 

వరత్మానము కాగా 

1 రాజులు 2:42 => రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవు ఏ దినమందు 

బయలుదేరి ఏ సథ్లమునకైనను వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశచ్యముగా 
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తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీచేత పర్మాణము 

చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు ఒపుప్కొంటివి; 

1 రాజులు 2:43 => కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు ఆజాఞ్పించిన 

ఆజఞ్ను నీవు గైకొనకపోతివేమి అని అడిగి  

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

1 సమూయేలు 17:43 => ఫిలిషీత్యుడు కఱఱ్ తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను 

కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపించెను. 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

కీరత్నలు 109:19 => తాను కపుప్కొను వసత్రమువలెను తాను నితయ్ము కటుట్కొను నడికటుట్వలెను అది 

వానిని వదలకుండును గాక. 
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కీరత్నలు 109:28 => వారు శపించుచునాన్రు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము 

పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.  

సామెతలు 26:2 => రెకక్లు కొటుట్కొనుచు తారాడుచునన్ పిచుచ్కయు దాటుచుండు వానకోవెలయు 

దిగకుండునటుల్ హేతువులేని శాపము తగులకపోవును. 

పర్సంగి 10:20 => నీ మనసుస్నందైనను రాజును శపింపవదుద్, నీ పడక గదిలోనైనను 

ఐశవ్రయ్వంతులను శపింపవదుద్; ఏలయనగా ఆకాశపకుష్లు సమాచారము కొనిపోవును, రెకక్లుగలది 

సంగతి తెలుపును. 

యెషయా 8:21 => అటిట్వారు ఇబబ్ందిపడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. 

ఆకలిగొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద 

చూతురు; 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు 

వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 
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1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => యోవేలు కుమారులలో ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు 

కుమారుడు, గోగునకు షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

ఎసేత్రు 2:5 => షూషను కోటలో బెనాయ్మీనీయుడగు కీషునకు పుటిట్న షిమీ కుమారుడగు యాయీరు 

వంశసుథ్డైన మొరెద్కై అను ఒక యూదుడుండెను. 

యోబు 30:11 => ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము 

వదలించుకొందురు. 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

కీరత్నలు 144:11 => ననున్ తపిప్ంపుము అనుయ్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము వారి నోరు 

వటిట్మాటలాడుచునన్ది వారి కుడిచేయి అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 

సామెతలు 24:17 => నీ శతుర్వు పడినపుప్డు సంతోషింపకుము వాడు తొటిర్లిల్నపుప్డు నీవు 

మనసుస్న నులల్సింపకుము. 

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 
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యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 8 

ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, 

యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు 

గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు 

వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

సామెతలు 19:19 => మహా కోపియగువాడు దండన తపిప్ంచుకొనడు వాని తపిప్ంచినను వాడు 

మరల కోపించుచునే యుండును. 

వచనము 9 

సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? 

నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

2 సమూయేలు 3:37 => నేరు కుమారుడైన అబేన్రును చంపుట రాజు పేర్రేపణవలన నైనది కాదని ఆ 

దినమున జనులందరికిని ఇశార్యేలు వారికందరికిని తెలియబడెను. 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 
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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? 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

1 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. 

నిరగ్మకాండము 4:25 => సిపోప్రా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి సునన్తిచేసి అతని 

పాదములయొదద్ అది పడవేసి నిజముగా నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను; అంతట 

ఆయన అతనిని విడిచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

కీరత్నలు 3:2 => దేవునివలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదని ననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 38:12 => నా పార్ణము తీయజూచువారు ఉరులు ఒడుడ్చునాన్రు నాకు కీడుచేయ 

జూచువారు హానికరమైన మాటలు పలుకుచు దినమెలల్ కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు.  

కీరత్నలు 39:8 => నా అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము నీచులకు ననున్ 

నిందాసప్దముగా చేయకుము. 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 

కీరత్నలు 109:3 => ననున్ చుటుట్కొని నా మీద దేవ్షపు మాటలాడుచునాన్రు నిరిన్మితత్ముగా నాతో 

పోరాడుచునాన్రు  

కీరత్నలు 119:22 => నేను నీ శాసనముల ననుసరించుచునాన్ను. నామీదికి రాకుండ నిందను 

తిరసాక్రమును తొలగింపుము. 
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కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

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. 

వచనము 10 

అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, 

దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని 

ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:57 => షెకెమువారు చేసిన దోర్హమంతటిని దేవుడు వారి తలలమీదికి మరల 

రాజేసెను; యెరుబబ్యలు కుమారుడైన యోతాము శాపము వారిమీదికి వచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 
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1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:9 => దావీదు బెయేరోతీయుడగు రిమోమ్ను కుమారులైన రేకాబుతోను 

బయనాతోను ఇటల్నెను 
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2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరో ద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 3:2 => దేవునివలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదని ననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  
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కీరత్నలు 38:12 => నా పార్ణము తీయజూచువారు ఉరులు ఒడుడ్చునాన్రు నాకు కీడుచేయ 

జూచువారు హానికరమైన మాటలు పలుకుచు దినమెలల్ కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు.  

కీరత్నలు 39:8 => నా అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము నీచులకు ననున్ 

నిందాసప్దముగా చేయకుము. 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 

కీరత్నలు 109:3 => ననున్ చుటుట్కొని నా మీద దేవ్షపు మాటలాడుచునాన్రు నిరిన్మితత్ముగా నాతో 

పోరాడుచునాన్రు  

కీరత్నలు 119:22 => నేను నీ శాసనముల ననుసరించుచునాన్ను. నామీదికి రాకుండ నిందను 

తిరసాక్రమును తొలగింపుము. 

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

వచనము 11 

అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న నా కుమారుడే నా పార్ణము 

తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి 

మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 
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1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

1 సమూయేలు 26:7 => దావీదును అబీషైయును రాతిర్వేళ ఆ జనుల దగగ్రకు పోగా సౌలు దండు 

కొర్తత్ళములో పండుకొని నిదర్బోవుచుండెను, అతని యీటె అతని తలగడ దగగ్ర నేలను 

నాటియుండెను, అబేన్రును జనులును అతని చుటుట్ పండుకొనియుండిరి. 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 

సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 
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1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

1 సమూయేలు 26:7 => దావీదును అబీషైయును రాతిర్వేళ ఆ జనుల దగగ్రకు పోగా సౌలు దండు 

కొర్తత్ళములో పండుకొని నిదర్బోవుచుండెను, అతని యీటె అతని తలగడ దగగ్ర నేలను 

నాటియుండెను, అబేన్రును జనులును అతని చుటుట్ పండుకొనియుండిరి. 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

1 సమూయేలు 26:9 => దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని 

చంపి నిరో ద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

1 సమూయేలు 26:11 => యెహోవా చేత అభిషేకము నొందిన వానిని నేను చంపను; ఆలాగున 

నేను చేయకుండ యెహోవా ననున్ ఆపును గాక. అయితే అతని తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను 

నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని మనము వెళిల్పోదము రమమ్ని అబీషైతో చెపిప్ 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యిరిమ్యా 40:13 => మరియు కారేహ కుమారుడైన యోహానానును, అచచ్టచచ్టనునన్ సేనల 

యధిపతులందరును మిసాప్లోనునన్ గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ 
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యిరిమ్యా 40:14 => నినున్ చంపుటకు అమోమ్నీయుల రాజైన బయలీను నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని చెపిప్రి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ వారి 

మాట నమమ్లేదు. 

యిరిమ్యా 40:15 => కారేహ కుమారుడగు యోహానాను మిసాప్లో గెదలాయ్తో రహసయ్ముగా 

ఇటల్నెను నీయొదద్కు కూడివచిచ్న యూదులందరు చెదరిపోవునటుల్ను, యూదా జనశేషము 

నశించునటుల్ను నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు నినున్ చంపనేల? దయచేసి ననున్ వెళల్నిముమ్, 

ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని చంపెదను. 

యిరిమ్యా 40:16 => అందుకు అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ కారేహ కుమారుడైన 

యోహానానుతో ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు అబదధ్మాడుచునాన్వు, నీవాకారయ్ము చేయకూడదనెను. 

1 సమూయేలు 17:43 => ఫిలిషీత్యుడు కఱఱ్ తీసికొని నీవు నా మీదికి వచుచ్చునాన్వే, నేను 

కుకక్నా? అని దావీదుతో చెపిప్ తన దేవతల పేరట దావీదును శపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

వచనము 12 

యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు 

చేయునేమో. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 
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నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళిల్రి. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 
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2 రాజులు 18:25 => యెహోవా సెలవునొందకయే ఈ దేశమును పాడుచేయుటకు నేను వచిచ్తినా? 

లేదు; ఆ దేశముమీదికి పోయి దాని పాడుచేయుమని యెహోవా నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను అనెను. 

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

గదా? 

విలాపవాకయ్ములు 3:39 => సజీవులేల మూలుగ్దురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబటిట్ ఏల 

మూలుగ్దురు? 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

ఆదికాండము 24:51 => ఇదిగో రిబాక్ నీ యెదుట నునన్ది, ఆమెను తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా 

సెలవిచిచ్న పర్కారము ఈమె నీ యజమానుని కుమారునికి భారయ్ అగును గాకని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

నిరగ్మకాండము 21:13 => అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ 

హతయ్ జరిగినయెడల వాడు పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు నిరణ్యించెదను. 
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1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:13 => ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును 

మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

దాని చేయునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:21 => అయితే రాజైన నెకో అతనియొదద్కు రాయబారులను పంపి-- 

యూదారాజా నీతో నాకేమి? పూరవ్మునుండి నాకు శతుర్వులగువారిమీదికేగాని నేడు నీమీదికి నేను 

రాలేదు. దేవుడు తవ్రచేయుమని నాకు ఆజాఞ్పించెను గనుక దేవుడు నాతోకూడ ఉండి నినున్ 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన జోలికి నీవు రావదద్ని చెపప్నాజాఞ్పించెను. 
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యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

కీరత్నలు 38:13 => చెవిటివాడనైనటుట్ నేను వినకయునాన్ను మూగవాడనైనటుట్ నోరు తెరచుట 

మానితిని. 

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

కీరత్నలు 109:28 => వారు శపించుచునాన్రు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము 

పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.  

పర్సంగి 7:21 => నీ పనివాడు నినున్ శపించుట నీకు వినబడకుండునటుల్ చెపుప్డు మాటలు 

లక్షయ్పెటట్కుము. 

పరమగీతము 5:6 => నా పిర్యునికి నేను తలుపు తీయునంతలో అతడు వెళిల్పోయెను అతని మాట 

వినుటతోనే నా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను నేనతని వెదకినను అతడు కనబడకపోయెను నేను పిలిచినను 

అతడు పలుకలేదు.  

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

వచనము 13 

అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతని 

కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి యెగరగొటుట్చునుండెను. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 
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2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

ఆదికాండము 15:4 => యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ 

గరభ్వాసమున పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 

2 రాజులు 19:37 => వచిచ్ నివసించిన తరువాత అతడు నిసోర్కు అను తన దేవత మందిరమందు 

మొర్కుక్చుండగా అతని కుమారులైన అదెర్మెమ్లెకును షరెజెరును ఖడగ్ముతో అతని చంపి అరారాతు 

దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని పోయిరి; అపుప్డు అతని కుమారుడైన ఏసరహ్దోద్ను అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 
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మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 20:25 => నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారిని విసమ్యము 

నొందింపవలెనని అనుకూలము కాని కటట్డలను తాము బర్దుకుటకు పర్యోజనకరములు కాని 

విధులను వారికిచిచ్తిని. 

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 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 
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2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:13 => ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును 

మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

దాని చేయునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

ఎసేత్రు 2:21 => ఆ దినములలో మొరెద్కై రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్ని యుండగా రాజుయొకక్ 

యిదద్రు షండులైన బిగాత్ను తెరెషు అను దావ్రపాలకులు కోపగర్సుత్లై రాజైన అహషేవ్రోషును 

చంపుటకు ఆలోచించుకొని యుండిరి. 

కీరత్నలు 25:19 => నా శతుర్వులను చూడుము, వారు అనేకులు కూర్రదేవ్షముతో వారు ననున్ 

దేవ్షించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 27:10 => నా తలిదండుర్లు ననున్ విడిచినను యెహోవా ననున్ చేరదీయును. 
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కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 131:2 => నేను నా పార్ణమును నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను సముదాయించుకొని 

యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్యొదద్ నునన్టుల్ చనుపాలు విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా 

పార్ణము నాయొదద్ నునన్ది.  

యిరిమ్యా 34:22 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ పటట్ణమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుచునాన్ను, వారు దానిమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని మంటపెటిట్ దాని కాలిచ్వేసెదరు; 

మరియు యూదా పటట్ణములను పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును.  

యిరిమ్యా 50:21 => దండెతిత్ మెరాతయీయుల దేశముమీదికి పొముమ్ పెకోదీయుల దేశముమీదికి 

పొముమ్ వారిని హతముచేయుము వారు శాపగర్సుత్లని పర్కటించుము నేను మీకిచిచ్న ఆజఞ్ 

అంతటినిబటిట్ చేయుము.  

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

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 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

వచనము 14 
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రాజును అతనితోకూడనునన్ జనులందరును బడలినవారై యొకానొక చోటికి వచిచ్ అలసట 

తీరుచ్కొనిరి. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:25 => దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

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 3:8 => 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. 

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, 
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కీరత్నలు 25:18 => నా బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా పాపములనిన్టిని క్షమింపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

యెషయా 27:7 => అతని కొటిట్నవారిని ఆయన కొటిట్నటుల్ ఆయన అతని కొటెట్నా? అతనివలన 

చంపబడినవారు చంపబడినటుల్ అతడు చంపబడెనా? 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 
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1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:30 => మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక 

యెహోవా యొదద్కు కొండయెకిక్ వెళె ల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో 

అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:7 => మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు 

యెహోవా మన మొఱఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబాష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 
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యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

కీరత్నలు 42:3 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని వారు నితయ్ము నాతో అనుచుండగా రాతిర్ంబగళుల్ నా 

కనీన్ళుల్ నాకు అనన్పానములాయెను. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 119:132 => నీ నామమును పేర్మించువారికి నీవు చేయదగునటుల్ నాతటుట్ తిరిగి ననున్ 

కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 131:2 => నేను నా పార్ణమును నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను సముదాయించుకొని 

యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్యొదద్ నునన్టుల్ చనుపాలు విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా 

పార్ణము నాయొదద్ నునన్ది.  

సామెతలు 20:22 => కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము 

ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 25:22 => అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా 

అందుకు నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

సామెతలు 26:2 => రెకక్లు కొటుట్కొనుచు తారాడుచునన్ పిచుచ్కయు దాటుచుండు వానకోవెలయు 

దిగకుండునటుల్ హేతువులేని శాపము తగులకపోవును. 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబాష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 
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వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

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.  

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

ఓబధాయ్ 1:13 => నా జనుల ఆపదిద్నమున నీవు వారి గుమమ్ములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి 

ఆపదిద్నమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపదిద్నమున నీవు వారి ఆసిత్ని 

పటుట్కొనతగదు; 

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. 

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

వచనము 15 
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అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును అహీతోపెలును యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

వచనము 16 

దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి 

రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక అని పలుకగా 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

వచనము 17 
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అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని 

అతని నడుగగా 

2 సమూయేలు 15:37 => దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా 

అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

వచనము 18 

హూషై యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని కోరుకొందురో నేను అతని 

వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. 

1 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

1 రాజులు 1:25 => ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న 

దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన 

అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన 

అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 

1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 
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దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

దానియేలు 5:10 => రాజునకును అతని యధిపతులకును జరిగిన సంగతి రాణి తెలిసికొని విందు 

గృహమునకు వచిచ్ ఇటల్నెను రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక, నీ తలంపులు నినున్ 

కలవరపరచనియయ్కుము, నీ మనసుస్ నిబబ్రముగా ఉండనిముమ్. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

దానియేలు 6:21 => అందుకు దానియేలు రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

యెహోషువ 16:2 => తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ 

దేశమువరకు అరణయ్ము వాయ్పించును.  

1 సమూయేలు 28:2 => దావీదు నీ దాసుడనైన నేను చేయబోవు కారయ్ము ఏదో అది నీవు ఇపుప్డు 

తెలిసికొందువనెను. అందుకు ఆకీషు ఆలాగైతే నినున్ ఎపప్టికి నాకు సంరక్షకుడుగా నిరణ్యింతుననెను.  

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

2 సమూయేలు 15:37 => దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా 

అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 
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2 సమూయేలు 17:5 => అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని 

పిలువనంపుడని అబాష్లోము ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

వచనము 19 

మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలెను? అతని కుమారుని సనిన్ధిని నేను సేవచేయవలెను గదా? నీ 

తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ సనిన్ధిని నేను సేవ చేయుదునని అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:33 => రాజు నీవు నాతో కూడ వచిచ్నయెడల నాకు భారముగా ఉందువు; 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 
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2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 15:37 => దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా 

అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 

2 సమూయేలు 19:25 => రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు 

మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కూడ రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 

సామెతలు 17:17 => నిజమైన సేన్హితుడు విడువక పేర్మించును దురద్శలో అటిట్వాడు 

సహోదరుడుగా నుండును. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 19:14 => సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా అతడు రోగియై 

యునాన్డని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

మతత్యి 26:50 => యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 
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మారుక్ 14:37 => మరల ఆయన వచిచ్ వారు నిదిర్ంచుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు 

నిదిర్ంచుచునాన్వా? ఒకక్ గడియయైనను మేలుకొని యుండలేవా? 

వచనము 20 

అబాష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ 

అనగా 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

యెహోషువ 2:4 => ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు 

నాయొదద్కు వచిచ్న మాట నిజమే, 

1 సమూయేలు 29:8 => దావీదు నేనేమి చేసితిని? నా యేలినవాడవగు రాజా, నీ శతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకై నేను రాకుండునటుల్ నీయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటివరకు నీ దాసుడనై 

నాయందు తపేప్మి కనబడెనని ఆకీషు నడిగెను. 
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1 రాజులు 2 :15 => అతడు రాజయ్ము నాదై యుండెననియు , నేను ఏలవలెనని 

ఇశార్యేలీయులందరు తమ దృషిట్ నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజయ్ము నాది 

కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి పార్పత్మాయెను, 

2 రాజులు 6:19 => అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట 

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను 

పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 

వచనము 21 

అహీతోపెలు నీ తండిర్చేత ఇంటికి కావలియుంచబడిన ఉపపతున్లయొదద్కు నీవు పోయినయెడల నీవు 

నీ తండిర్కి అసహుయ్డవైతివని ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొందురు, అపుప్డు నీ పక్షమున 

నునన్వారందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొందురని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

1 సమూయేలు 28:2 => దావీదు నీ దాసుడనైన నేను చేయబోవు కారయ్ము ఏదో అది నీవు ఇపుప్డు 

తెలిసికొందువనెను. అందుకు ఆకీషు ఆలాగైతే నినున్ ఎపప్టికి నాకు సంరక్షకుడుగా నిరణ్యింతుననెను.  

1 సమూయేలు 29:8 => దావీదు నేనేమి చేసితిని? నా యేలినవాడవగు రాజా, నీ శతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకై నేను రాకుండునటుల్ నీయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటివరకు నీ దాసుడనై 

నాయందు తపేప్మి కనబడెనని ఆకీషు నడిగెను. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 
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యెహోషువ 2:4 => ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు 

నాయొదద్కు వచిచ్న మాట నిజమే, 

2 రాజులు 6:19 => అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట 

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను 

పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 

వచనము 22 

కాబటిట్ మేడమీద వారు అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా 

అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళిల్పోదురేమో అనెను. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 37:13 => వారి కాలము వచుచ్చుండుట పర్భువు చూచుచునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన 

నవువ్చునాన్డు. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 
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యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

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

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 
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1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

యెషయా 5:18 => భకిత్హీనతయను తార్ళల్తో దోషమును లాగుకొనువారికి శర్మ. బండిమోకులచేత 

పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 23 

ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన 

ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 
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2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 15:16 => అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన 

మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

లేవీయకాండము 18:8 => 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. 

1 రాజులు 2:17 => ఆమె చెపుప్మనగా అతడు రాజగు సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును 

నాకు పెండిల్కిచుచ్నటుల్ దయచేసి అతనితో నీవు చెపప్వలెను, అతడు నీతో కాదని చెపప్డనెను. 

1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 
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వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 13:4 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము చేసినందున ఇశార్యేలీయులు 

ఫిలిషీత్యులకు హేయులైరని ఇశార్యేలీయులకు వినబడగా జనులు గిలాగ్లులో సౌలు నొదద్కు 

కూడివచిచ్రి. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

1 సమూయేలు 27:12 => దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను. 

2 సమూయేలు 2:7 => మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు 

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 
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1 రాజులు 2:21 => ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్ 

కిపిప్ంపవలెననెను. 

1 రాజులు 11:25 => హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇతడు 

అరాము దేశమందు ఏలినవాడై ఇశార్యేలీయులకు విరోధియైయుండి ఇశార్యేలీయులయందు 

అసహయ్త గలవాడై యుండెను. 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 71:4 => నా దేవా, భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. కీడు చేయువారి 

పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము.  

సామెతలు 6:29 => తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడువాడు ఆ పర్కారమే నాశనమగును ఆమెను 

ముటుట్వాడు శిక్ష తపిప్ంచుకొనడు. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 
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2 సమూయేలు 

అధాయ్యము 17	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదెద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 15:16 => అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన 

మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 

2 సమూయేలు 20:3 => దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను 

కాపుగా నుంచిన తన ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని 

పోషించుచుండెను గాని వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై 

బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె ఉండిరి.  

సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యిరిమ్యా 3:3 => కావున వానలు కురియక మానెను, కడవరి వరష్ము లేకపోయియునన్ది, 

అయినను నీకు వయ్భిచార సతరీ ధైరయ్మువంటి ధైరయ్ము గలదు, సిగుగ్ పడనొలల్కునాన్వు. 
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యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

1 రాజులు 2:21 => ఆమె షూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండిల్ 

కిపిప్ంపవలెననెను. 
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కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 71:4 => నా దేవా, భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. కీడు చేయువారి 

పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము.  

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

వచనము 2 

నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ జనులందరు పారిపోదురు; రాజును 

మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

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. 

1 సమూయేలు 30:8 => నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని యెహోవా 

యొదద్ దావీదు విచారణ చేయగా యెహోవా తరుము, నిశచ్యముగా నీవు వారిని కలిసికొని తపప్క 

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 28:2 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నీ పరిశుదాధ్లయము వైపునకు నాచేతుల 

నెతుత్నపుప్డు నా విజాఞ్పన ధవ్ని ఆలకింపుము. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 
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అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

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

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 
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లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 
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పర్సంగి 10:1 => బుకాక్వాని తైలములో చచిచ్న యీగలు పడుటచేత అది చెడువాసన కొటుట్ను; 

కొంచెము బుదిధ్హీనత తార్సులో ఉంచినయెడల జాఞ్నమును ఘనతను తేలగొటుట్ను. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱి ఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

హెబీర్యులకు 5:12 => కాలమునుబటిట్ చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసినవారై యుండగా, 

దేవోకుత్లలో మొదటి మూలపాఠములను ఒకడు మీకు మరల బోధింపవలసి వచెచ్ను. మీరు పాలు 

తార్గవలసినవారే గాని బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 
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వచనము 3 

నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో సమాధానపడుదురు గనుక నీ 

చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ దావీదును తరిమి 

పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యెషయా 59:8 => శాంతవరత్నమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో నాయ్యము కనబడదు వారు 

తమకొరకు వంకరతోర్వలు కలిప్ంచుకొనుచునాన్రు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతినొందడు.  

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

కీరత్నలు 3:4 => ఎలుగెతిత్ నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు ఆయన తన పరిశుదధ్ 

పరవ్తమునుండి నాకుతత్రమిచుచ్ను. 

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 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  
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కీరత్నలు 109:3 => ననున్ చుటుట్కొని నా మీద దేవ్షపు మాటలాడుచునాన్రు నిరిన్మితత్ముగా నాతో 

పోరాడుచునాన్రు  

కీరత్నలు 109:4 => నేను చూపిన పేర్మకు పర్తిగా వారు నామీద పగ పటిట్యునాన్రు అయితే నేను 

మానక పార్రథ్న చేయుచునాన్ను.  

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 15:28 => ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు 

నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 17:21 => వారు వెళిల్న తరువాత యోనాతానును అహిమయసుస్ను బావిలోనుండి 

బయటికి వచిచ్ దావీదునొదద్కు పోయి అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసి నీవు లేచి 

తవ్రగా నది దాటవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 38:12 => నా పార్ణము తీయజూచువారు ఉరులు ఒడుడ్చునాన్రు నాకు కీడుచేయ 

జూచువారు హానికరమైన మాటలు పలుకుచు దినమెలల్ కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు.  

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 71:4 => నా దేవా, భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. కీడు చేయువారి 

పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 71:10 => నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొనుచునాన్రు నా పార్ణముకొరకు 

పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 
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కీరత్నలు 118:13 => నేను పడునటుల్ నీవు ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు సహాయము 

చేసెను. 

కీరత్నలు 119:95 => ననున్ సంహరింపవలెనని భకిత్హీనులు నా కొరకు పొంచియునాన్రు అయితే 

నేను నీ శాసనములను తలపోయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 144:11 => ననున్ తపిప్ంపుము అనుయ్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము వారి నోరు 

వటిట్మాటలాడుచునన్ది వారి కుడిచేయి అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

2 కొరిందీయులకు 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 4 

ఈ బోధ అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా కనబడెను. 
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2 సమూయేలు 16:14 => రాజును అతనితోకూడనునన్ జనులందరును బడలినవారై యొకానొక 

చోటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:18 => నీవు పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ వెనుకనునన్ 

బలహీనులనందరిని హతముచేసెను. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

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. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 
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యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 4:1 => హెబోర్నులో అబేన్రు చనిపోయెనను సంగతి సౌలు కుమారుడు విని 

అధైరయ్పడెను, ఇశార్యేలు వారికందరికి ఏమియు తోచకయుండెను. 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 18:3 => జనులు నీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని 

లక్షయ్పెటట్రు, మాలో సగముమంది చనిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మావంటి పదివేల 

మందితో నీవు సాటి; కాబటిట్ నీవు పటట్ణమందు నిలిచి మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో 

చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

నెహెమాయ్ 4:11 => మా విరోధులును వారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధయ్కు 

చొరబడి వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి. 

కీరత్నలు 25:19 => నా శతుర్వులను చూడుము, వారు అనేకులు కూర్రదేవ్షముతో వారు ననున్ 

దేవ్షించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

Page  of 906 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

కీరత్నలు 71:4 => నా దేవా, భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. కీడు చేయువారి 

పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 124:7 => పకిష్ తపిప్ంచుకొనినటుల్ మన పార్ణము వేటకాండర్ ఉరినుండి 

తపిప్ంచుకొనియునన్ది ఉరి తెంపబడెను మనము తపిప్ంచుకొనియునాన్ము.  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 5 

అంతట అరీక్యుడైన హూషై యేమి చెపుప్నో మనము వినునటుల్ అతని పిలువనంపుడని అబాష్లోము 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా, హూషై అబాష్లోమునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:21 => అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు 

నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము 

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 

యెషయా 48:22 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 
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నాయ్యాధిపతులు 4:22 => అతడు చచెచ్ను బారాకు సీసెరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని 

ఎదురొక్నవచిచ్ రముమ్, నీవు వెదకుచునన్ మనుషుయ్ని నీకు చూపించెదననగా అతడు వచిచ్నపుప్డు 

సీసెరా చచిచ్పడియుండెను, ఆ మేకు అతని కణతలలో నుండెను. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

వచనము 6 

అబాష్లోము అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన అతనికి తెలియజేసి అతని మాటచొపుప్న మనము 

చేయుదమా చేయకుందుమా? నీ యాలోచన యేమైనది చెపుప్మని అతని నడుగగా 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:4 => ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని 

అనుకూలమాయెను. 

ఎసేత్రు 1:21 => ఈ సంగతి రాజునకును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉండెను గనుక అతడు 

మెమూకాను మాట పర్కారము చేసెను. 

1 సమూయేలు 20:7 => అతడు మంచిదని సెలవిచిచ్నయెడల నీ దాసుడనైన నాకు కేష్మమే 

కలుగును; అతడు బహుగా కోపించినయెడల అతడు నాకు కీడుచేయ తాతప్రయ్ము గలవాడైయునాన్డని 

నీవు తెలిసికొని 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

వచనము 7 

హూషై అబాష్లోముతో ఇటల్నెను. ఈసారి అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచన మంచిదికాదు. 

2 సమూయేలు 15:32 => దేవుని ఆరాధించు సథ్లమొకటి ఆ కొండమీద ఉండెను. వారు అచచ్టికి 

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:33 => రాజు నీవు నాతో కూడ వచిచ్నయెడల నాకు భారముగా ఉందువు; 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 
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2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 15:37 => దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా 

అబాష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబాష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 

2 సమూయేలు 16:18 => హూషై యెహోవాయును ఈ జనులును ఇశార్యేలీయులందరును ఎవని 

కోరుకొందురో నేను అతని వాడనగుదును, అతనియొదద్నే యుందును. 

2 సమూయేలు 16:19 => మరియు నేనెవనికి సేవ చేయవలెను? అతని కుమారుని సనిన్ధిని నేను 

సేవచేయవలెను గదా? నీ తండిర్ సనిన్ధిని నేను సేవచేసినటుల్ నీ సనిన్ధిని నేను సేవ చేయుదునని 

అబాష్లోమునొదద్ మనవి చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 
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1 రాజులు 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

వచనము 8 

నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన 

యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు తెలియును. మరియు నీ తండిర్ 

యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

1 రాజులు 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

వచనము 9 

అతడేదో యొక గుహయందో మరి ఏ సథ్లమందో దాగియుండును. కాబటిట్ నీవారిలో కొందరు 

యుదాధ్రంభమందు కూలగా చూచి జనులు వెంటనే ఆ సంగతినిబటిట్ అబాష్లోము పక్షమున నునన్వారు 

ఓడిపోయిరని చెపుప్కొందురు. 
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సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:10 => అతనితో కూడ పెరిగిన యీ యౌవనసుథ్లు అతనితో ఇటల్నిరి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువుచేసెను, నీవు దానిని చులుకన చేయుమని నీతో పలికిన యీ జనులతో నీవు 

చెపప్వలసినదేమనగా నా చిటికెనవేర్లు నా తండిర్యొకక్ నడుముకంటె బరువుగా ఉండును; 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

వచనము 10 

నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు ఇశార్యేలీయులందరును 

ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము దిగులొందుదురు. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

2 సమూయేలు 21:19 => తరువాత గోబుదగగ్ర ఫిలిషీత్యులతో ఇంకొకసారి యుదధ్ము జరుగగా 

అకక్డ బేతెల్హేమీయుడైన యహరేయోరెగీము కుమారుడగు ఎలా హ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు 

సహోదరుని చంపెను; వాని యీటె కఱఱ్నేతగాని దోనె అంత గొపప్ది. 
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2 సమూయేలు 21:20 => ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి 

యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

2 సమూయేలు 21:21 => అతడు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన 

షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను అతనిని చంపెను. 

2 సమూయేలు 21:22 => ఈ నలుగురును గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారై 

దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను హతులైరి. 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 23:9 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారుడైన ఎలియాజరు, 

ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు కూడివచిచ్న ఫిలిషీత్యులు 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించి డీకొని వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోగా ఇతడు లేచి 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

2 సమూయేలు 23:20 => మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక 

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 

మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున 

బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక సింహమును చంపివేసెను.  
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2 సమూయేలు 23:21 => ఇంకను అతడు సౌందరయ్వంతుడైన యొక ఐగుపీత్యుని చంపెను. ఈ 

ఐగుపీత్యునిచేతిలో ఈటెయుండగా బెనాయా దుడుడ్కఱఱ్ తీసికొని వాని మీదికి పోయి వానిచేతిలోని 

యీటె ఊడలాగి దానితోనే వాని చంపెను. 

2 సమూయేలు 23:22 => ఈ కారయ్ములు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా చేసినందున ఆ 

ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలోను అతడు పేరుపొంది 

1 సమూయేలు 16:18 => చితత్గించుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని 

చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట 

నేరప్రియు రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  

1 సమూయేలు 17:34 => అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇటల్నెను మీ దాసుడనైన నేను నా 

తండిర్యొకక్ గొఱఱ్లను కాయుచుండ సింహమును ఎలుగుబంటియును వచిచ్ మందలోనుండి ఒక 

గొఱఱ్పిలల్ను ఎతిత్కొని పోవుచుండగ. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడ డ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

1 సమూయేలు 17:50 => దావీదు ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై ఖడగ్ము లేకయే వడిసెలతోను 

రాతితోను ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:26 => మరియు సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు లెవరనగా 

యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు; బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:30 => నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా 

కుమారుడగు హేలెదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:31 => బెనాయ్మీనీయుల సాథ్నములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి 

కుమారుడునగు ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన బెనాయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:32 => గాయషుతోయవాడైన హూరై, అరాబ్తీయుడైన అబీయేలు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:33 => బహరూమీయుడైన అజామ్వెతు, షయిలోబ్నీయుడైన ఎలాయ్హాబ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:34 => గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు, హరారీయుడైన షాగే 

కుమారుడగు యోనాతాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:35 => హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీయాము, ఊరు 

కుమారుడైన ఎలీపాలు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:36 => మెకేరాతీయుడైన హెపెరు, పెలోనీయుడైన అహీయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:37 => కరెమ్లీయుడైన హెజోర్, ఎజబ్యి కుమారుడైన నయరై, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:38 => నాతాను సహోదరుడైన యోవేలు, హగీర్యుడైన మిబా హ్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:39 => అమోమ్నీయుడైన జెలెకు,సెరూయా కుమారుడై యోవాబు యొకక్ 

ఆయుధములు మోయువాడును బెరోతీయుడునగు నహరై, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:40 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:41 => హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:42 => రూబేనీయుడైన షీజా కుమారుడును రూబేనీయులకు పెదద్యునైన 

అదీనా, అతని తోటివారగు ముపప్దిమంది, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:43 => మయకా కుమారుడైన హానాను, మితీన్యుడైన యెహోషాపాతు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:44 => ఆషెత్రాతీయుడైన ఉజీజ్యా, అరొయేరీయుడైన హోతాను 

కుమారులగు షామా యెహీయేలు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:45 => షిమీ కుమారుడైన యెదీయవేలు, తిజీయుడైన వాని 

సహోదరుడగు యోహా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:46 => మహవీయుడైన ఎలీయేలు, ఎలన్యము కుమారులైన యెరీబై 

యోషవాయ్, మోయాబీయుడైన ఇతామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:47 => ఎలీయేలు ఓబేదు, మెజోబాయా ఊరివాడైన యహశీయేలు. 

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:25 => దానీయులు నీ సవ్రము మాలో నెవనికిని వినబడనీయకుము, వారు 

ఆగర్హపడి నీమీద పడుదురేమో, అపుప్డు నీవు నీ పార్ణమును నీ యింటివారి పార్ణమును 

పోగొటుట్కొందువని అతనితో చెపిప్ 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరు ఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషుట్డును సమానములు. 
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దానియేలు 7:5 => రెండవ జంతువు ఎలుగుబంటిని పోలినది, అది యొక పారశ్వ్ముమీద పండుకొని 

తన నోట పండల్మధయ్ మూడు పర్కక్టెముకలను పటుట్కొనినది. కొందరు లెముమ్, విసాత్రముగా 

మాంసము భకిష్ంచుము అని దానితో చెపిప్రి. 

హోషేయ 13:8 => పిలల్లు పోయిన యెలుగుబంటి యొకనిమీద పడునటుట్ నేను వారిమీద పడి వారి 

రొముమ్ను చీలిచ్వేయుదును; ఆడుసింహము ఒకని మింగివేయునటుల్ వారిని మింగివేతును; 

దుషట్మృగములు వారిని చీలిచ్వేయును. 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

1 సమూయేలు 1:10 => బహుదుఃఖాకార్ంతురాలై వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్నచేయుచు 

బహుగా ఏడుచ్చు 

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 

1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

యోబు 21:25 => వేరొకడు ఎనన్డును కేష్మమను దాని నెరుగక మనోదుఃఖము గలవాడై 

మృతినొందును. 
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వచనము 11 

కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా 

యుదధ్మునకు పోవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:33 => ఇశార్యేలీయులందరు తమ చోటనుండి లేచి బయలాత్మారులో 

తముమ్ను తాము యుదధ్మునకు సిదధ్పరచుకొనులోగా ఇశార్యేలీయుల మాటుగాండుర్ను 

తమచోటనుండి గిబియా బటట్బయటి మారగ్మునకు తవ్రగా వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 24:3 => మారగ్ముననునన్ గొఱఱ్దొడల్కు అతడు రాగా అకక్డ గుహ యొకటి 

కనబడెను. అందులో సౌలు శంకానివరిత్కి పోగా దావీదును అతని జనులును ఆ గుహ 

లోపలిభాగములలో ఉండిరి గనుక 

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. 

యెహోషువ 8:6 => మునుపటివలె వీరు మనయెదుట నిలువలేక పారిపోదురని వారనుకొని, మేము 

పటట్ణమునొదద్నుండి వారిని తొలగి రాజేయువరకు వారు మా వెంబడిని బయలుదేరి వచెచ్దరు; మేము 

వారియెదుట నిలువక పారిపోయినపుప్డు మీరు పొంచియుండుట మాని 

నాయ్యాధిపతులు 20:32 => బెనాయ్మీనీయులు మునుపటివలె వారు మనయెదుట నిలువలేక 

కొటట్బడియునాన్రని అనుకొనిరి గాని ఇశార్యేలీయులు మనము పారిపోయి వారిని పటట్ణములోనుండి 

రాజమారగ్ములలోనికి రాజేయుదము రండని చెపుప్కొనియుండిరి. 
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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. 

యిరిమ్యా 41:9 => ఇషామ్యేలు గెదలాయ్తోకూడ చంపిన మనుషుయ్ల శవములనిన్టిని పడవేసిన 

గోయి రాజైన ఆసా ఇశార్యేలు రాజైన బయషాకు భయపడి తర్వివ్ంచిన గొయియ్యే; నెతనాయ్ 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు చంపబడినవారి శవములతో దాని నింపెను. 

వచనము 12 

అపుప్డు మనము అతడు కనబడిన సథ్లములలో ఏదో యొకదానియందు అతనిమీద పడుదుము; 

నేలమీద మంచుపడురీతిగా మనము అతనిమీదికి వచిచ్నయెడల అతని పక్షపువారిలో ఒకడును 

తపిప్ంచుకొనజాలడు. 

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

2 సమూయేలు 23:20 => మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక 

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 

మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున 

బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక సింహమును చంపివేసెను.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 
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సంఖాయ్కాండము 24:8 => దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి అతని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి 

వేగము అతనికి కలదు అతడు తన శతుర్వులైన జనులను భకిష్ంచును వారి యెముకలను విరుచును 

తన బాణములతో వారిని గుచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:28 => మనమెకక్డికి వెళల్గలము? మన సహోదరులు అకక్డి జనులు 

మనకంటె బలిషు ఠ్లును ఎతత్రులునై యునాన్రు; ఆ పటట్ణములు గొపప్వై ఆకాశమునంటు 

పార్కారములతో నునన్వి; అకక్డ అనాకీయులను చూచితిమని చెపిప్ మా హృదయములను 

కరగజేసిరని మీరు చెపిప్తిరి.  

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. 

యెషయా 13:7 => అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును పర్తివాని గుండె కరగిపోవును  
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యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

1 సమూయేలు 18:17 => సౌలు నా చెయియ్ వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ వానిమీద 

పడును గాక అనుకొని దావీదూ, నా పెదద్ కుమారెత్యైన మేరబును నీకితుత్ను; నీవు నా పటల్ 

యుదధ్శాలివై యుండి యెహోవా యుదధ్ములను జరిగింపవలెననెను. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

పరమగీతము 3:7 => ఇదిగో సొలొమోను పలల్కి వచుచ్చునన్ది అరువదిమంది శూరులు దానికి 

పరివారము వారు ఇశార్యేలీయులలో పరాకర్మశాలులు వారందరును ఖడగ్ధారులు యుదధ్వీరులు 

నాయ్యాధిపతులు 4:22 => అతడు చచెచ్ను బారాకు సీసెరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని 

ఎదురొక్నవచిచ్ రముమ్, నీవు వెదకుచునన్ మనుషుయ్ని నీకు చూపించెదననగా అతడు వచిచ్నపుప్డు 

సీసెరా చచిచ్పడియుండెను, ఆ మేకు అతని కణతలలో నుండెను. 

1 సమూయేలు 16:18 => చితత్గించుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని 

చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట 

నేరప్రియు రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  

1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

కీరత్నలు 58:7 => పారు నీళల్వలె వారు గతించిపోవుదురు అతడు తన బాణములను సంధింపగా అవి 

తునాతునకలైపోవును.  

కీరత్నలు 107:26 => వారు ఆకాశమువరకు ఎకుక్చు అగాధమునకు దిగుచునుండిరి శర్మచేత వారి 

పార్ణము కరిగిపోయెను.  
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యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 

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. 

వచనము 13 

అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ పటట్ణమునకు తార్ళుల్ 

తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి లాగుదురు. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

యెహోషువ 11:4 => వారు సముదర్తీరమందలి యిసుకరేణువులంత విసాత్రముగానునన్ తమ 

సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొని, విసాత్రమైన గుఱఱ్ములతోను రథములతోను బయలుదేరిరి. 
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1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:28 => నేను పటట్ణమును పటుట్కొని నా పేరు దానికి పెటట్కుండునటుల్ మిగిలిన 

దండువారిని సమకూరిచ్ నీవు పటట్ణమును పటుట్కొనవలెనని వరత్మానము చేయగా 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 7:16 => వాడు తలంచిన చేటు వాని నెతిత్మీదికే వచుచ్ను వాడు యోచించిన బలాతాక్రము 

వాని నడినెతిత్మీదనే పడును. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరెష్బా 

అనబడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 
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2 సమూయేలు 3:10 => దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును గాక; సౌలు ఇంటివారి 

వశము కాకుండ రాజయ్మును తపిప్ంచి దాను మొదలుకొని బెయేరష్బావరకు దావీదు సింహాసనమును 

ఇశార్యేలువారిమీదను యూదావారి మీదను నేను సిథ్రపరచెదననెను. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 

ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

వచనము 14 

అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు హూషై చెపిప్న ఆలోచన 

అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా యెహోవా అబాష్లోముమీదికి 

ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ 

నిశచ్యించియుండెను. 

Page  of 924 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

2 రాజులు 18:23 => కావున చితత్గించి అషూష్రు రాజైన నా యేలినవానితో పందెము వేయుము; 

రెండువేల గుఱఱ్ములమీద రౌతులను ఎకిక్ంచుటకు నీకు శకిత్యునన్యెడల నేను వాటిని నీకిచెచ్దను. 

2 రాజులు 19:24 => నేను తర్వివ్ పరుల నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను 

దిటట్మైన సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోజేసియునాన్ను. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషు ఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 10:14 => పకిష్గూటిలో ఒకడు చెయియ్ వేసినటుట్ జనముల ఆసిత్ నాచేత చికెక్ను. ఒకడు 

విడువబడిన గుడల్ను ఏరుకొనునపుప్డు రెకక్ను ఆడించునదియైనను నోరు తెరచునదియైనను 

కిచకిచలాడునదియైనను లేకపోవునటుల్ నిరభయ్ంతరముగా నేను సరవ్లోకమును ఏరుకొనుచునాన్నని 

అనుకొనును.  

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

కీరత్నలు 71:4 => నా దేవా, భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. కీడు చేయువారి 

పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము.  
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వచనము 15 

కాబటిట్ హూషై అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచనను 

తాను చెపిప్న ఆలోచనను యాజకులగు సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను తెలియజెపిప్ 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

యెహోషువ 10:19 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ శతుర్వులను మీచేతికి అపప్గించియునాన్డు గనుక 

వారిని తమ పటట్ణములలోనికి మరల వెళల్నీయకుండ మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి 

వెనుకటివారిని కొటిట్వేయుడనెను. 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

2 రాజులు 19:24 => నేను తర్వివ్ పరుల నీళుల్ పానము చేసియునాన్ను నా అరకాలిచేత నేను 

దిటట్మైన సథ్లముల నదులననిన్టిని ఎండిపోజేసియునాన్ను. 

వచనము 16 

మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో ఉండవదద్నియు, రాజును అతని 

సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు 

వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 
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ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:30 => అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున 

వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా 

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 

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

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 
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2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱి ఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  
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లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

2 సమూయేలు 2:12 => అంతలో నేరు కుమారుడగు అబేన్రును సౌలు కుమారుడగు ఇషోబ్షెతు 

సేవకులును మహనయీములోనుండి బయలుదేరి గిబియోనునకు రాగా 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనకు చెపిప్న ఆలోచన తోర్సివేసి, 

తనతోకూడ పెరిగి తన యెదుటనునన్ యౌవనసుథ్లతో ఆలోచనచేసి 

నెహెమాయ్ 4:15 => వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు 

మా శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 
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యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 18:7 => వారి పటుతవ్ముగల నడకలు అడ డ్గింపబడును వారి సవ్కీయాలోచన వారిని 

కూలుచ్ను. 

కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

కీరత్నలు 7:6 => యెహోవా, కోపము తెచుచ్కొని లెముమ్ నా విరోధుల ఆగర్హము నణచుటకై లెముమ్ 

ననున్ ఆదుకొనుటకై మేలొక్నుము నాయ్యవిధిని నీవు నియమించియునాన్వు గదా. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 
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చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 50:36 => పర్గలభ్ములు పలుకువారు ఖడగ్వశులై పిచిచ్వాండర్గుదురు. బలాఢుయ్లు 

నిరూమ్లమగువరకు ఖడగ్ము వారిమీద పడును  

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

వచనము 17 

తాము పటట్ణముతటుట్ వచిచ్న సంగతి తెలియబడక యుండునటుల్ యోనాతానును అహిమయసుస్ను 

ఏన రోగేలు దగగ్ర నిలిచియుండగా పనికతెత్ యొకతెవచిచ్, హూషై చెపిప్న సంగతిని వారికి 

తెలియజేయగా వారు వచిచ్ రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 17:21 => వారు వెళిల్న తరువాత యోనాతానును అహిమయసుస్ను బావిలోనుండి 

బయటికి వచిచ్ దావీదునొదద్కు పోయి అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసి నీవు లేచి 

తవ్రగా నది దాటవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

వచనము 18 

తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు అబాష్లోమునకు తెలిపెను గాని వారిదద్రు 

వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలుల్ చేరి అతని యింటి ముంగిట ఒక బావి యుండగా 

దానిలో దిగి దాగియుండిరి. 
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2 సమూయేలు 15:28 => ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు 

నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

2 సమూయేలు 17:21 => వారు వెళిల్న తరువాత యోనాతానును అహిమయసుస్ను బావిలోనుండి 

బయటికి వచిచ్ దావీదునొదద్కు పోయి అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసి నీవు లేచి 

తవ్రగా నది దాటవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:22 => దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులందరును లేచి యొరాద్నునది దాటిరి, 

తెలల్వారునపప్టికి నది దాటక యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 

రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 

2 సమూయేలు 15:28 => ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు 

నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

1 సమూయేలు 20:38 => వాని వెనుకనుండి కేకవేసి నీవు ఆలసయ్ము చేయక దబుబ్న రమమ్నెను; 

యోనాతాను పనివాడు బాణములను కూరుచ్కొని తన యజమానుని యొదద్కు వాటిని తీసికొనివచెచ్ను 

గాని 

కీరత్నలు 55:8 => అరణయ్ములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

మతత్యి 24:16 => యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను 
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మతత్యి 24:17 => మిదెద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 

మతత్యి 24:18 => పొలములో ఉండువాడు, తన బటట్లు తీసికొనిపోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు. 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 
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2 సమూయేలు 18:20 => యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక 

దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని 

పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 119:87 => భూమిమీద నుండకుండ వారు ననున్ నాశనము చేయుటకు కొంచెమే తపెప్ను 

అయితే నీ ఉపదేశములను నేను విడువకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

వచనము 19 

ఆ యింటి యిలాల్లు ముతక గుడ డ్ యొకటి తీసికొనివచిచ్ బావిమీద పరచి దానిపైన గోధుమపిండి 

ఆరబోసెను గనుక వారు దాగిన సంగతి యెవరికిని తెలియకపోయెను. 

2 సమూయేలు 15:27 => యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? 

శుభమొంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ 

యిదద్రు కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

యెహోషువ 2:4 => ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు 

నాయొదద్కు వచిచ్న మాట నిజమే, 

యెహోషువ 2:5 => వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను; చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు 

వేళను ఆ మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి, వారెకక్డికి పోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని శీఘర్ముగా 

తరిమితిరా పటుట్కొందురు 

యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

Page  of 934 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

యెహోషువ 2:7 => ఆ మనుషుయ్లు యొరాద్ను దాటు రేవుల మారగ్ముగా వారిని తరిమిరి; 

తరుమపోయిన మనుషుయ్లు బయలువెళిల్న తోడనే గవిని వేయబడెను. 

యెహోషువ 2:8 => ఆ వేగులవారు పండుకొనక మునుపు, ఆమె వారునన్ మిదెద్మీదికెకిక్ వారితో 

ఇటల్నెను.  

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 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

యెహోషువ 2:13 => నా తండిర్యు నా తలిల్యు నా అనన్దముమ్లును నా అకక్చెలెల్ండుర్ను వారికి 

కలిగి యునన్వారందరును చావకుండ బర్దుకనిచిచ్ రకిష్ంచునటుల్గా దయచేసి యెహోవా తోడని 

పర్మాణము చేయుడనెను. 

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 2:15 => ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద 

నివసించునది గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను. 
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యెహోషువ 2:16 => ఆమె మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా వచెచ్దరేమో, మీరు 

కొండలకు వెళిల్ తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి, 

తరువాత మీ తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరో ద్షులమగునటుల్ 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరో ద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

యెహోషువ 2:20 => నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేసినయెడల నీవు మాచేత చేయించిన యీ 

పర్మాణము విషయములో మేము దోషులము కామనిరి. 

యెహోషువ 2:21 => అందుకు ఆమె మీ మాటచొపుప్న జరుగును గాక అని చెపిప్ వారిని 

వెళల్నంపెను. వారు వెళిల్న తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను. 

యెహోషువ 2:22 => వారు వెళిల్ కొండలను చేరి తరుమువారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడు దినములు 

అకక్డ నివసించిరి. తరుమువారు ఆ మారగ్మందంతటను వారిని వెదకిరి గాని వారు కనబడలేదు. 

యెహోషువ 2:23 => ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లు తిరిగి కొండలనుండి దిగి నది దాటి నూను 

కుమారుడైన యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ తమకు సంభవించినదంతయు అతనితో వివరించి చెపిప్రి. 

యెహోషువ 2:24 => మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, 

మన భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 

యెహోషువ 15:7 => ఆ సరిహదుద్ ఆకోరులోయనుండి దెబీరు వరకును ఏటికి దకిష్ణతీరముననునన్ 

అదుమీమ్ము నెకుక్చోటికి ఎదురుగా నునన్ గిలాగ్లునకు అభిముఖముగా ఉతత్రదికుక్ వైపునకును 

వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ ఏన షేమెషు నీళల్వరకు వాయ్పించెను. దాని కొన ఏన రోగేలునొదద్ నుండెను. 
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యెహోషువ 18:16 => ఉతత్రదికుక్న రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన హినోన్ము లోయ 

యెదుటనునన్ కొండపర్కక్ననుండి దకిష్ణదికుక్న బెన హినోన్ము లోయ మారగ్మున యెబూసీయుల 

పర్దేశమువరకు సాగి ఏన రోగేలువరకు వాయ్పించెను. 

1 రాజులు 1:9 => అదోనీయా ఏన రోగేలు సమీపమందుండు జోహెలేతు అను బండదగగ్ర గొఱఱ్లను 

ఎడల్ను కొర్వివ్న దూడలను బలిగా అరిప్ంచి, రాజకుమారులగు తన సహోదరులనందరిని 

యూదావారగు రాజు యొకక్ సేవకులనందరిని పిలిపించెను గాని 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

1 రాజులు 1:42 => యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా 

లోపలికి రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

వచనము 20 

అబాష్లోము సేవకులు ఆ యింటి ఆమెయొదద్కు వచిచ్ అహిమయసుస్ను యోనాతానును ఎకక్డ 

ఉనాన్రని అడుగగా ఆమె వారు ఏరుదాటి పోయిరని వారితో చెపెప్ను గనుక వారు పోయి వెదకి వారిని 

కానక యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:16 => దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు 

తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 
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2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

వచనము 21 

వారు వెళిల్న తరువాత యోనాతానును అహిమయసుస్ను బావిలోనుండి బయటికి వచిచ్ దావీదునొదద్కు 

పోయి అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసి నీవు లేచి తవ్రగా నది దాటవలసినదని 

అతనితో చెపప్గా 

యెహోషువ 2:4 => ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు 

నాయొదద్కు వచిచ్న మాట నిజమే, 

యెహోషువ 2:5 => వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను; చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు 

వేళను ఆ మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి, వారెకక్డికి పోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని శీఘర్ముగా 

తరిమితిరా పటుట్కొందురు 

యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 2:7 => ఆ మనుషుయ్లు యొరాద్ను దాటు రేవుల మారగ్ముగా వారిని తరిమిరి; 

తరుమపోయిన మనుషుయ్లు బయలువెళిల్న తోడనే గవిని వేయబడెను. 

యెహోషువ 2:8 => ఆ వేగులవారు పండుకొనక మునుపు, ఆమె వారునన్ మిదెద్మీదికెకిక్ వారితో 

ఇటల్నెను.  

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. 
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యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 

యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

యెహోషువ 2:13 => నా తండిర్యు నా తలిల్యు నా అనన్దముమ్లును నా అకక్చెలెల్ండుర్ను వారికి 

కలిగి యునన్వారందరును చావకుండ బర్దుకనిచిచ్ రకిష్ంచునటుల్గా దయచేసి యెహోవా తోడని 

పర్మాణము చేయుడనెను. 

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 2:15 => ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద 

నివసించునది గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను. 

యెహోషువ 2:16 => ఆమె మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా వచెచ్దరేమో, మీరు 

కొండలకు వెళిల్ తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి, 

తరువాత మీ తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరో ద్షులమగునటుల్ 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరో ద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 
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యెహోషువ 2:20 => నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేసినయెడల నీవు మాచేత చేయించిన యీ 

పర్మాణము విషయములో మేము దోషులము కామనిరి. 

యెహోషువ 2:21 => అందుకు ఆమె మీ మాటచొపుప్న జరుగును గాక అని చెపిప్ వారిని 

వెళల్నంపెను. వారు వెళిల్న తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను. 

యెహోషువ 2:22 => వారు వెళిల్ కొండలను చేరి తరుమువారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడు దినములు 

అకక్డ నివసించిరి. తరుమువారు ఆ మారగ్మందంతటను వారిని వెదకిరి గాని వారు కనబడలేదు. 

యెహోషువ 2:23 => ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లు తిరిగి కొండలనుండి దిగి నది దాటి నూను 

కుమారుడైన యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ తమకు సంభవించినదంతయు అతనితో వివరించి చెపిప్రి. 

యెహోషువ 2:24 => మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, 

మన భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:19 => అందుకు ఆ మంతర్సానులు హెబీర్ సతరీలు ఐగుపుత్ సతరీలవంటివారు కారు; 

వారు చురుకైనవారు. మంతర్సాని వారియొదద్కు వెళల్కమునుపే వారు పర్సవించి యుందురని ఫరోతో 

చెపిప్రి. 

యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

వచనము 22 

దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులందరును లేచి యొరాద్నునది దాటిరి, తెలల్వారునపప్టికి నది దాటక 

యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబాష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 
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నిరగ్మకాండము 1:19 => అందుకు ఆ మంతర్సానులు హెబీర్ సతరీలు ఐగుపుత్ సతరీలవంటివారు కారు; 

వారు చురుకైనవారు. మంతర్సాని వారియొదద్కు వెళల్కమునుపే వారు పర్సవించి యుందురని ఫరోతో 

చెపిప్రి. 

యెహోషువ 2:4 => ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు 

నాయొదద్కు వచిచ్న మాట నిజమే, 

యెహోషువ 2:5 => వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను; చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు 

వేళను ఆ మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి, వారెకక్డికి పోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని శీఘర్ముగా 

తరిమితిరా పటుట్కొందురు 

1 సమూయేలు 19:14 => సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా అతడు రోగియై 

యునాన్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 19:16 => ఆ దూతలు వచిచ్ లోపల చొచిచ్ చూచినపుప్డు తలతటుట్న మేకబొచుచ్గల 

యొకటి మంచము మీద కనబడెను. 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:2 => దావీదు రాజు నాకు ఒక పని నిరణ్యించి నేను నీ కాజాఞ్పించి పంపిన పని 

యేదో అదెవనితోనైనను చెపప్వదద్నెను; నేను నా పనివారిని ఒకానొక చోటికి వెళల్ నిరణ్యించితిని; 

1 సమూయేలు 27:11 => ఆలాగున దావీదు చేయుచు వచెచ్ను. అతడు ఫిలిషీత్యుల దేశములో 

నివసించినంత కాలము ఈ పర్కారముగా చేయునని తముమ్ను గురించి వారు చెపుప్దురేమో అని 

గాతుకు వరత్మానము తేగల మగవానినైనను ఆడుదానినైనను దావీదు బర్తుకనియయ్లేదు. 
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1 సమూయేలు 27:12 => దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను. 

యెహోషువ 2:22 => వారు వెళిల్ కొండలను చేరి తరుమువారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడు దినములు 

అకక్డ నివసించిరి. తరుమువారు ఆ మారగ్మందంతటను వారిని వెదకిరి గాని వారు కనబడలేదు. 

యెహోషువ 2:23 => ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లు తిరిగి కొండలనుండి దిగి నది దాటి నూను 

కుమారుడైన యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ తమకు సంభవించినదంతయు అతనితో వివరించి చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:20 => అతడు గుడారపు దావ్రమున నిలిచియుండుము; ఎవడేకాని 

లోపలికివచిచ్యికక్డ నెవడైననునాన్డా అని నినన్డిగినయెడల నీవు ఎవడును లేడని చెపప్వలెననెను. 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

వచనము 23 

అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ 

తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ 

సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 17:15 => కాబటిట్ హూషై అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని 

అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచనను తాను చెపిప్న ఆలోచనను యాజకులగు సాదోకుతోను 

అబాయ్తారుతోను తెలియజెపిప్ 
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2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

కీరత్నలు 71:4 => నా దేవా, భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. కీడు చేయువారి 

పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 124:7 => పకిష్ తపిప్ంచుకొనినటుల్ మన పార్ణము వేటకాండర్ ఉరినుండి 

తపిప్ంచుకొనియునన్ది ఉరి తెంపబడెను మనము తపిప్ంచుకొనియునాన్ము.  

వచనము 24 

దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబాష్లోమును ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి 

వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 1 7 : 2 4 = > దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబాష్లోమును 

ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి వచిచ్రి. 
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సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

సంఖాయ్కాండము 31:49 => నీ సేవకులమైన మేము మాచేతికిర్ందనునన్ యోధులను లెకిక్ంచి 

మొతత్ము చేసితివిు; మాలో ఒకక్డైనను మొతత్మునకు తకుక్వ కాలేదు. 

యోహాను 18:9 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొటుట్కొనలేదని ఆయన 

చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ ఈలాగు చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 42:6 => నా దేవా, నా పార్ణము నాలో కుర్ంగియునన్ది కావున యొరాద్ను 

పర్దేశమునుండియు హెరోమ్ను పరవ్తమునుండియు మిసారు కొండనుండియు నేను నినున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 55:7 => తవ్రపడి దూరముగా పారిపోయి పెనుగాలిని సుడిగాలిని తపిప్ంచుకొని 

కీరత్నలు 124:7 => పకిష్ తపిప్ంచుకొనినటుల్ మన పార్ణము వేటకాండర్ ఉరినుండి 

తపిప్ంచుకొనియునన్ది ఉరి తెంపబడెను మనము తపిప్ంచుకొనియునాన్ము.  

వచనము 25 
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అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ 

అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన 

అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 రాజులు 20:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన. రోగము కలుగగా, ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు 

గనుక నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

1 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 
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యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

కీరత్నలు 5:10 => దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియునాన్రు వారిని అపరాధులనుగా తీరుచ్ము. వారు 

తమ ఆలోచనలలో చికుక్బడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములనుబటిట్ వారిని 

వెలివేయుము. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబాష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబాష్లోము 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. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

2 సమూయేలు 23:34 => మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, 

గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము, 

2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

Page  of 946 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళిల్పోయెను. 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

యోబు 12:17 => ఆలోచనకరత్లను వసత్రహీనులనుగా చేసి ఆయన వారిని తోడుకొనిపోవును. 

నాయ్యాధిపతులను అవివేకులనుగా కనుపరచును. 

కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

కీరత్నలు 37:15 => వారి కతిత్ వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండుల్ విరువబడును. 

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  
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కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

పర్సంగి 10:8 => గొయియ్ తర్వువ్వాడు దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము కరుచును. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 
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యెషయా 38:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా పర్వకత్యు 

ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక 

నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱి ఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱి ఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱి ఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

వచనము 26 

అబాష్లోమును ఇశార్యేలీయులును గిలాదు దేశములో దిగియుండిరి. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 
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ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

2 సమూయేలు 17:22 => దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులందరును లేచి యొరాద్నునది దాటిరి, 

తెలల్వారునపప్టికి నది దాటక యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 19:3 => నాటి విజయము జనులకందరికి దుఃఖమునకు కారణమాయెను. 

1 రాజులు 4:14 => ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

వచనము 27 

దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు 

షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును 

గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 20:4 => తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా 

దగగ్రకు యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 
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2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 

2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:13 => యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన 

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 
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చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

వచనము 28 

అరణయ్మందు జనులు అలసినవారై ఆకలిగొని దపిప్గొనియుందురని తలంచి, పరుపులు పాతర్లు 

కుండలు గోధుమలు యవలుపిండి వేచిన గోధుమలు కాయధానయ్ములు చికుక్డుకాయలు పేలాలు 

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:2 => వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతో 

సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:4 => ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము 

మందలకు తగిన పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 

సంఖాయ్కాండము 32:5 => కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను 

అదద్రికి దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 
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సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

సంఖాయ్కాండము 32:7 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ 

మీరేల వారి హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

సంఖాయ్కాండము 32:8 => ఆ దేశమును చూచుటకు కాదేషు బరేన్యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను 

పంపినపుప్డు వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 

సంఖాయ్కాండము 32:9 => వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళిల్ ఆ దేశమును చూచి ఇశార్యేలీయుల 

హృదయమును అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:10 => ఆ దినమున యెహోవా కోపము రగులుకొని 

సంఖాయ్కాండము 32:11 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వచిచ్న మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 

సంఖాయ్కాండము 32:12 => మరి ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరింపలేదు గనుక నేను 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి 

ఎవరును చూడనే చూడరని పర్మాణము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:13 => అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది 

ఏండుల్ ఆయన వారిని తిరుగులాడచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళిల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:16 => అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు 

దొడల్ను మా పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 
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సంఖాయ్కాండము 32:17 => ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సథ్లములకు చేరుచ్వరకు మేము 

వారిముందర యుదధ్మునకు సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ దేశనివాసుల భయముచేత 

పార్కారముగల పురములలో నివసింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:18 => ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన సావ్సథ్య్మును పొందువరకు 

మా యిండల్కు తిరిగిరాము. 

సంఖాయ్కాండము 32:19 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక 

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:20 => అపుప్డు మోషే వారితో మీరు మీ మాటమీద నిలిచి యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడి యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను వెళల్గొటుట్వరకు 

సంఖాయ్కాండము 32:21 => యెహోవా సనిన్ధిని మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై యొరాద్ను అవతలికి 

వెళిల్నయెడల 

సంఖాయ్కాండము 32:22 => ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు 

తిరిగివచిచ్ యెహోవా దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరో ద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము 

యెహోవా సనిన్ధిని మీకు సావ్సథ్య్మగును. 

సంఖాయ్కాండము 32:23 => మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసినవారగుదురు గనుక మీ పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 32:24 => మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను 

కటుట్కొని మీ నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:25 => అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:26 => మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ 

గిలాదు పురములలో ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 32:28 => కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన ఎలియాజరుకును, నూను 

కుమారుడైన యెహోషువకును, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులకును 

ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 32:29 => గాదీయులును రూబేనీయులును అందరు యెహోవా సనిన్ధిని 

యుదధ్మునకు సిదద్పడి మీతోకూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళిల్నయెడల ఆ దేశము మీచేత జయింపబడిన 

తరువాత మీరు గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:30 => అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు 

కనాను దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

సంఖాయ్కాండము 32:31 => గాదీయులును రూబేనీయులును యెహోవా నీ దాసులమైన మాతో 

చెపిప్నటే ల్ చేసెదము. 

సంఖాయ్కాండము 32:32 => మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నదిదాటి కనాను 

దేశములోనికి వెళె ల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:33 => అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును 

యోసేపు కుమారుడైన మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:34 => గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

సంఖాయ్కాండము 32:38 => షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు 

పేరులు పెటిట్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషేష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళిల్ వారి 

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 32:42 => నోబహు వెళిల్ కెనాతును దాని గార్మములను పటుట్కొని దానికి నోబహు 

అని తన పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:15 => మాకీరీయులకు గిలాదునిచిచ్తిని. 

యెహోషువ 17:1 => మనషేష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషేష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

వచనము 29 

తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును భోజనము చేయుటకై 

తీసికొనివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 10:1 => పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను 

అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 

2 సమూయేలు 10:2 => దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను 

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 
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2 సమూయేలు 12:29 => దావీదు యోధులను సమకూరిచ్ రబాబ్కు వచిచ్ దానిమీద యుదధ్ముచేసి 

దానిని పటుట్కొని, వారి రాజు కిరీటమును అతని తలమీదనుండి తీయించగా అది దావీదు తలమీద 

పెటట్బడెను. అది విలువగల రతన్ములు చెకిక్నదై రెండు బంగారు మనుగులంత యెతుత్ండెను. 

2 సమూయేలు 12:30 => మరియు అతడు పటట్ణములోనుండి బహు విసాత్రమైన దోపుసొముమ్ 

పటుట్కొని పోయెను. 

1 సమూయేలు 11:1 => అమోమ్నీయుడైన నాహాషు బయలుదేరి యాబేషిగ్లాదు కెదురుగా 

దిగినపుప్డు యాబేషు వారందరు మేము నీకు సేవ చేయుదుము, మాతో నిబంధన చేయుమని 

నాహాషుతో అనిరి 

2 సమూయేలు 9:4 => అతడెకక్డ ఉనాన్డని రాజు అడుగగా సీబా చితత్గించుము, అతడు 

లోదెబారులో అమీమ్యేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇంట నునాన్డని రాజుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 19:31 => మరియు గిలాదీయుడగు బరిజ్లల్యి రోగెలీమునుండి యొరాద్ను అదద్రికి 

వచిచ్ రాజుతోకూడ నది దాటెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

ఎజార్ 2:61 => మరియు యాజకులలో హబాయాయ్ వంశసుథ్లు, హాకోక్జు వంశసుథ్లు, 

గిలాదీయుడైన బరిజ్లల్యి యొకక్ కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేళల్నుబటిట్ బరిజ్లల్యి అని 

పిలువబడినవాని వంశసుథ్లు. 

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 
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యెహోషువ 13:26 => హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము 

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

2 సమూయేలు 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

1 రాజులు 4:14 => ఇదోద్ కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:1 => మరుసటి యేట రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు కాలమున 

యోవాబు సైనయ్ములో శూరులైన వారిని సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశమును పాడుచేసివచిచ్ రబాబ్కు 

ముటట్డివేసెను; దావీదు యెరూషలేములోనే యుండగా యోవాబు రబాబ్ను ఓడించి జనులను హతము 

చేసెను. 

నెహెమాయ్ 7:63 => హబాయాయ్ వంశసుథ్లు హకోక్జు వంశసుథ్లు బరిజ్లల్యి వంశసుథ్లు, అనగా 

గిలాదీయులైన బరిజ్లల్యి కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బరిజ్లల్యి 

వంశసుథ్లును యాజక సంతానులు. 
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కీరత్నలు 42:6 => నా దేవా, నా పార్ణము నాలో కుర్ంగియునన్ది కావున యొరాద్ను 

పర్దేశమునుండియు హెరోమ్ను పరవ్తమునుండియు మిసారు కొండనుండియు నేను నినున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 
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2 సమూయేలు 

అధాయ్యము 18	
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వచనము 1 

దావీదు తనయొదద్నునన్ జనులను లెకిక్ంచి వారి మీద సహసార్ధిపతులను శతాధిపతులను నిరణ్యించి 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 
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రూతు 2:14 => బోయజు భోజనకాలమున నీ వికక్డికి వచిచ్ భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక్ 

ముంచి, తినుమని ఆమెతో చెపప్గా, చేను కోయువారియొదద్ ఆమె కూరుచ్ండెను. అతడు ఆమెకు 

పేలాలు అందియయ్గా ఆమె తిని తృపిత్పొంది కొనిన్ మిగిలెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:17 => యెషష్యి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరులకొరకు 

వేయించిన యీ గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొటెట్లను తీసికొని దండులో నునన్ నీ 

సహోదరుల దగగ్రకు తవ్రగా పొముమ్. 

వచనము 2 

జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును సెరూయా కుమారుడగు 

అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక 

భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడ డ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:16 => ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము 

తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

కీరత్నలు 34:8 => యెహోవా ఉతత్ముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశర్యించు నరుడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

నాయ్యాధిపతులు 8:4 => గిదోయ్నును అతనితోనునన్ మూడువందల మందియును అలసటగా 

నునన్ను, శతుర్వులను తరుముచు యొరాద్నునొదద్కు వచిచ్ దాటిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 
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పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యెషయా 21:14 => తేమాదేశ నివాసులారా, దపిప్గొనన్వారికి నీళుల్ తెండి పారిపోవుచునన్వారికి 

ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:14 => రాజును అతనితోకూడనునన్ జనులందరును బడలినవారై యొకానొక 

చోటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

నాయ్యాధిపతులు 8:5 => అతడు నా వెంటనునన్ జనులు అలసియునాన్రు, ఆహారమునకు రొటెట్లు 

వారికి దయచేయుడి; మేము మిదాయ్ను రాజులైన జెబహును సలుమ్నాన్ను తరుముచునాన్మని 

సుకోక్తువారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

యోబు 20:17 => ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

యెషయా 7:22 => అవి సమృదిధ్గా పాలిచిచ్నందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా ఈ 

దేశములో విడువబడిన వారందరును పెరుగు తేనెలను తిందురు. 
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వచనము 3 

జనులు నీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మాలో సగముమంది 

చనిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మావంటి పదివేల మందితో నీవు సాటి; కాబటిట్ నీవు 

పటట్ణమందు నిలిచి మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 17:9 => మోషే యెహోషువతో మనకొరకు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని 

బయలువెళిల్ అమాలేకీయులతో యుదధ్ము చేయుము; రేపు నేను దేవుని కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని ఆ కొండ 

శిఖరముమీద నిలిచెదననెను. 

యెహోషువ 8:10 => ఉదయమున యెహోషువ వేకువను లేచి జనులను వూయ్హపరచి, తానును 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును జనులకు ముందుగా హాయిమీదికి పోయిరి. 

1 సమూయేలు 8:12 => మరియు అతడు వారిని తన సైనయ్ములో సహసార్ధిపతులుగాను 

పంచదశాధిపతులుగాను నియమించును; తన భూములను దునున్టకును వాటి పంటను 

కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. 

2 సమూయేలు 18:4 => అందుకు రాజు మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని చేసెదనని చెపిప్ గుమమ్పు 

పర్కక్ను నిలిచియుండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను 

బయలుదేరిరి. 

వచనము 4 

అందుకు రాజు మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని చేసెదనని చెపిప్ గుమమ్పు పర్కక్ను నిలిచియుండగా 

జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను బయలుదేరిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 7:16 => ఆ మూడువందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను 

వటిట్కుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను పర్తివాని చేతికిచిచ్ వారితో ఇటల్నెను ననున్ చూచి నేను 

చేయునటుల్ చేయుడి; 
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నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:43 => అది అబీమెలెకునకు తెలియబడగా అతడు తన జనులను తీసికొని 

మూడు తెగలుగా చేయగా వారు ఆ పొలములో మాటుగా ఉండిరి; అపుప్డతడు చూడగా జనులు 

పటట్ణమునుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండిరి గనుక అతడు వారిమీద పడి వారిని హతముచేసెను. 

2 సమూయేలు 10:7 => దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 15:19 => రాజు గితీత్యుడగు ఇతత్యిని కనుగొని నీవు నివాససథ్లము కోరు 

పరదేశివై యునాన్వు; నీవెందుకు మాతో కూడ వచుచ్చునాన్వు? నీవు తిరిగిపోయి రాజునన్ సథ్లమున 

ఉండుము. 

2 సమూయేలు 15:20 => నినన్నే వచిచ్న నీకు, ఎకక్డికి పోవుదుమో తెలియకయునన్ మాతోకూడ 

ఈ తిరుగులాట యెందుకు? నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకొనిపొముమ్; కృపాసతయ్ములు నీకు 

తోడుగా ఉండును గాక యని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 
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2 సమూయేలు 15:22 => అందుకు దావీదు ఆలాగైతే నీవు రావచుచ్నని ఇతత్యితో సెలవిచెచ్ను 

గనుక గితీత్యుడగు ఇతత్యియును అతని వారందరును అతని కుటుంబికులందరును సాగిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

కీరత్నలు 3:6 => పదివేలమంది దండెతిత్ నా మీదికి వచిచ్ మోహరించినను నేను భయపడను 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

కీరత్నలు 118:6 => యెహోవా నా పక్షముననునాన్డు నేను భయపడను నరులు నాకేమి 

చేయగలరు? 

కీరత్నలు 118:7 => యెహోవా నా పక్షము వహించి నాకు సహకారియైయునాన్డు నా శతుర్వుల 

విషయమైన నా కోరిక నెరవేరుట చూచెదను. 

కీరత్నలు 118:8 => మనుషుయ్లను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 
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పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

1 రాజులు 2:28 => యోవాబు అబాష్లోము పక్షము అవలంబింపకపోయినను అదోనీయా పక్షము 

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు 

ఒక యుదధ్మందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ 

ముగుగ్రిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

వచనము 5 

అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు 

దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు అబాష్లోమునుగూరిచ్ 

అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 21:17 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ 

చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు 

ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 
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1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

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. 

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

నిరగ్మకాండము 17:10 => యెహోషువ మోషే తనతో చెపిప్నటుల్ చేసి అమాలేకీయులతో 

యుదధ్మాడెను; మోషే అహరోను, హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖరమెకిక్రి 

నిరగ్మకాండము 17:11 => మోషే తన చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన 

చెయియ్ దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు గెలిచిరి, 

నిరగ్మకాండము 17:12 => మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు 

దానిమీద కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను 

అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

1 సమూయేలు 14:38 => అందువలన సౌలు జనులలో పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ నేడు ఎవరివలన 

ఈ పాపము కలిగెనో అది విచారింపవలెను. 
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యిరిమ్యా 40:15 => కారేహ కుమారుడగు యోహానాను మిసాప్లో గెదలాయ్తో రహసయ్ముగా 

ఇటల్నెను నీయొదద్కు కూడివచిచ్న యూదులందరు చెదరిపోవునటుల్ను, యూదా జనశేషము 

నశించునటుల్ను నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు నినున్ చంపనేల? దయచేసి ననున్ వెళల్నిముమ్, 

ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని చంపెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

వచనము 6 

జనులు ఇశార్యేలువారిని ఎదిరించుటకై పొలములోనికి బయలుదేరిన మీదట యుదధ్ము ఎఫార్యిము 

వనములో జరుగగా 

2 సమూయేలు 18:24 => దావీదు రెండు గుమమ్ముల మధయ్ను నడవలో కూరొచ్నియుండెను; 

కావలికాడు గుమమ్ముపైనునన్ గోడమీదికి ఎకిక్ పారచూడగా ఒంటరిగా పరుగెతిత్కొని వచుచ్చునన్ 

యొకడు కనబడెను. వాడు అరచి రాజునకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

2 సమూయేలు 18:1 => దావీదు తనయొదద్నునన్ జనులను లెకిక్ంచి వారి మీద సహసార్ధిపతులను 

శతాధిపతులను నిరణ్యించి 

1 సమూయేలు 29:2 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు తమ సైనయ్మును నూరేసిమందిగాను 

వెయేయ్సిమందిగాను వూయ్హపరచి వచుచ్చుండగా దావీదును అతని జనులును ఆకీషుతో కలిసి దండు 

వెనుకతటుట్న వచుచ్చుండిరి. 

2 సమూయేలు 19:8 => రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును 

దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 7 

ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ దినమున ఇరువది వేలమంది 

అకక్డ హతులైరి. 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబాష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబాష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబాష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 
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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. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

2 సమూయేలు 18:12 => అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ 

జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ 

తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను రాజు కుమారుని నేను చంపను. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 
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2 సమూయేలు 18:20 => యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక 

దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని 

పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:1 => రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ 

దినమున జనులందరు విని, 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 8 

యుదధ్ము ఆ పర్దేశమంతటను వాయ్పించెను; మరియు నాటి దినమున కతిత్చేత కూలినవారి కంటె 

ఎకుక్వమంది అడవిలో చికుక్బడి నాశనమైరి. 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 17:18 => మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ 

మీదే, అది అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు 

ఇ ను ప ర థ ము లుం డి న ను వా రు బ ల వం తు లై యుం డి న ను మీ రు వా రి దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనగలరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 
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వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:5 => ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు 

రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు 

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 19:8 => రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును 

దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

వచనము 9 

అబాష్లోము 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. 

2 సమూయేలు 2:17 => తరువాత ఆ దినమున ఘోర యుదధ్ము జరుగగా అబేన్రును 

ఇశార్యేలువారును దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 15:6 => తీరుప్నొందుటకై రాజునొదద్కు వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకందరికి అబాష్లోము 

ఈ పర్కారము చేసి ఇశార్యేలీయులనందరిని తనతటుట్ తిర్పుప్కొనెను.  
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2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 2:31 => అయితే దావీదు సేవకులు బెనాయ్మీనీయులలోను అబేన్రు జనులలోను 

మూడువందల అరువది మందిని హతము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:16 => ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. 

దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:17 => అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా 

సంహరించిరి. ఇశార్యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాకర్మశాలులు హతులైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

కీరత్నలు 3:6 => పదివేలమంది దండెతిత్ నా మీదికి వచిచ్ మోహరించినను నేను భయపడను 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

వచనము 10 

ఒకడు దానిని చూచి వచిచ్ అబాష్లోము మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచుండుట నేను చూచితినని 

యోవాబుతో చెపిప్నపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

యెహోషువ 10:11 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు 

తోర్వను పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ 

వడగండల్ను వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత 

చంపిన వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:20 => వెండి లాభము వారు తీసికొనలేదు నక్షతర్ములు ఆకాశమునుండి 

యుదధ్ము చేసెను నక్షతర్ములు తమ మారగ్ములలోనుండి సీసెరాతో యుదధ్ము చేసెను.  

నాయ్యాధిపతులు 5:21 => కీషోను వాగువెంబడి పురాతనపు వాగైన కీషోను వెంబడి వారు 

కొటుట్కొనిపోయిరి. నా పార్ణమా నీవు బలముపూని సాగుము. 

1 రాజులు 20:30 => తకిక్నవారు ఆఫెకు పటట్ణములోనికి పారిపోగా అచచ్టనునన్ యొక 

పార్కారము శేషించినవారిలో ఇరువదియేడు వేలమంది మీదపడెను. బెనహ్దదు పారిపోయి ఆ 

పటట్ణమందు పర్వేశించి ఆ యా గదులలో చొరగా 

కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 43:1 => దేవా, నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము భకిత్లేని జనముతో నా పక్షమున 

వాయ్జెయ్మాడుము కపటము కలిగి దౌరజ్నయ్ము చేయువారిచేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

వచనము 11 

యోవాబు నీవు చూచి యుంటివే, నేల కూలునటుల్ నీవతని కొటట్కపోతివేమి? నీవతని చంపినయెడల 

పది తులముల వెండియు ఒక నడికటుట్ను నీకిచిచ్యుందునని తనకు సమాచారము చెపిప్నవానితో 

అనెను. 
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2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 14:26 => తన తల వెండుర్కలు భారముగా నునన్ందున ఏటేట అతడు వాటిని 

కతిత్రించుచు వచెచ్ను; కతిత్రించునపుప్డెలల్ వాటి యెతుత్ రాజు తూనికనుబటిట్ రెండువందల 

తులములాయెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

యోబు 18:8 => వారు వాగురలమీద నడచువారు తమ కాళేల్ వారిని వలలోనికి నడిపించును. 

యోబు 18:9 => బోను వారి మడిమెను పటుట్కొనును వల వారిని చికిక్ంచుకొనును. 

యోబు 18:10 => వారిని చికిక్ంచుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పటుట్కొనుటకై తోర్వలో 

ఉచుచ్ పెటట్బడును. 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 
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కీరత్నలు 63:9 => నా పార్ణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచునాన్రు వారు భూమి 

కిర్ందిచోటల్కు దిగిపోవుదురు 

కీరత్నలు 63:10 => బలమైన ఖడగ్మునకు అపప్గింపబడుదురు నకక్లపాలగుదురు. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

యిరిమ్యా 48:44 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. భయము తపిప్ంచుకొనుటకై పారిపోవువారు గుంటలో 

పడుదురు గుంటలోనుండి తపిప్ంచుకొనువారు ఉరిలో చికుక్కొందురు మోయాబుమీదికి విమరశ్ 

సంవతస్రమును నేను రపిప్ంచుచునాన్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్. దేశ పరితాయ్గులగువారు బలహీనులై 

హెషోబ్ను నీడలో నిలిచియునాన్రు.  

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

లేవీయకాండము 19:19 => మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి 

జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; 

బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసికొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 13:29 => అబాష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

యెహెజేక్లు 17:20 => అతని పటుట్కొనుటకై నేను వలనొగిగ్ యతని చికిక్ంచుకొని 

బబులోనుపురమునకు అతని తీసికొనిపోయి, నామీద అతడు చేసియునన్ విశావ్స ఘాతకమునుబటిట్ 

అకక్డనే అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుండి పైకెతత్బడినయెడల అందరిని నాయొదద్కు 

ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను. 

వచనము 12 

అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును 

అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను 

రాజు కుమారుని నేను చంపను. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

వచనము 13 
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మోసము చేసి నేను అతని పార్ణమునకు ముపుప్ తెచిచ్నయెడల అది రాజునకు తెలియకపోదు, రాజు 

సనిన్ధిని నీవే నాకు విరోధివగుదువు గదా అని యోవాబుతో అనగా 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

కీరత్నలు 143:3 => శతుర్వులు ననున్ తరుముచునాన్రు వారు నా పార్ణమును నేల పడగొటుట్చునాన్రు 

చిరకాలముకిర్ందట చనిపోయిన వారితోపాటు గాఢాంధకారములో ననున్ నివసింపజేయుచునాన్రు. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

వచనము 14 

యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని 

పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:1 => రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ 

దినమున జనులందరు విని, 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 
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చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

వచనము 15 

తన ఆయుధములను మోయువారు పదిమంది చుటుట్ చుటుట్కొని యుండగా అబాష్లోమును కొటిట్ 

చంపెను. 

2 సమూయేలు 1:15 => యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నేను చంపితినని నీవు చెపిప్తివే;  

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

2 సమూయేలు 4:10 => మంచి వరత్మానము తెచిచ్తినని తలంచి యొకడు వచిచ్ సౌలు చచెచ్నని 

నాకు తెలియజెపప్గా 

2 సమూయేలు 4:11 => వాడు తెచిచ్న వరత్మానమునకు బహుమానముగా సికల్గులో నేను వానిని 

పటుట్కొని చంపించితిని. కావున దురామ్రుగ్లైన మీరు ఇషోబ్షెతు ఇంటిలో చొరబడి, అతని మంచము 

మీదనే నిరో ద్షియగువానిని చంపినపుప్డు మీచేత అతని పార్ణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 

లోకములో ఉండకుండ నేను మిముమ్ను తీసివేయక మానుదునా? 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 14:19 => అంతట రాజు యోవాబు నీకు బోధించెనా అని ఆమె నడిగినందుకు ఆమె 

యిటల్నెను నా యేలినవాడవైన రాజా, నీ పార్ణముతోడు, చెపిప్నదానిని తపప్క గర్హించుటకు నా 
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యేలినవాడవును రాజవునగు నీవంటివాడొకడును లేడు; నీ సేవకుడగు యోవాబు నాకు బోధించి యీ 

మాటలనిన్టిని నీ దాసినగు నాకు నేరెప్ను 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

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. 

వచనము 16 

అపుప్డు జనులను ఇక హతము చేయక విడువవలసినదని యోవాబు బాకా ఊదింపగా 

ఇశార్యేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:21 => పిమమ్ట హెబెరు భారయ్యైన యాయేలు గుడారపు మేకు తీసికొని సుతెత్ 

చేతపటుట్కొని అతని యొదద్కు మెలల్గా వచిచ్ అతనికి అలసటచేత గాఢనిదర్ కలిగియుండగా నేలకు 

దిగునటుల్ ఆ మేకును అతని కణతలలో దిగగొటట్గా 

నాయ్యాధిపతులు 5:26 => పనివాని సుతెత్ను కుడిచేత పటుట్కొని సీసెరాను కొటెట్ను వాని తలను ఆమె 

పగులగొటెట్ను ఆమె అతని తలను సుతెత్తో కొటట్గా అది పగిలెను.  
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నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

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

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబాష్లోము 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. 

2 సమూయేలు 19:1 => రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ 

దినమున జనులందరు విని, 

2 సమూయేలు 19:10 => మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము 

యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల 

మాటాల్డకపోతివిు? 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 
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దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:28 => యోవాబు అబాష్లోము పక్షము అవలంబింపకపోయినను అదోనీయా పక్షము 

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 
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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;  

వచనము 17 

జనులు అబాష్లోము యొకక్ కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ 

దానిమీద పేరిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ యిండల్కు పోయిరి. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

1 రాజులు 2:28 => యోవాబు అబాష్లోము పక్షము అవలంబింపకపోయినను అదోనీయా పక్షము 

అవలంబించియుండెను గనుక ఈ వరత్మానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా 

గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

పర్సంగి 10:8 => గొయియ్ తర్వువ్వాడు దానిలో పడును; కంచె కొటుట్వానిని పాము కరుచును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

వచనము 18 

తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబాష్లోము తాను బర్దికియుండగా ఒక 

సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ సత్ంభమునకు తన పేరు 

పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబాష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 
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2 సమూయేలు 2:28 => బాకా ఊదగా జనులందరు నిలిచి, ఇశార్యేలువారిని తరుముటయు 

వారితో యుదధ్ము చేయుటయు మానిరి. 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 14:8 => మరియు బూర సప్షట్ము కాని ధవ్ని ఇచుచ్నపుప్డు యుదధ్మునకెవడు 

సిదధ్పడును? 

నాయ్యాధిపతులు 9:55 => అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినపుప్డు 

ఎవరిచోటికి వారు పోయిరి. 

వచనము 19 

సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా తన శతుర్వులను ఓడించి 

తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

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. 

యెహోషువ 8:29 => యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద 

వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి 

దించి ఆ పురదావ్రము నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. 

యెహోషువ 10:27 => పొర్దుద్ గుర్ంకు సమయమున యెహోషువ సెలవియయ్గా జనులు 

చెటల్మీదనుండి వారిని దించి, వారు దాగిన గుహలోనే ఆ శవములను పడవేసి ఆ గుహదావ్రమున 

గొపప్ రాళల్ను వేసిరి. ఆ రాళుల్ నేటివరకునన్వి. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 
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యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

2 రాజులు 14:12 => యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది 

అందరును తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

పర్సంగి 3:5 => రాళల్ను పారవేయుటకు రాళల్ను కుపప్వేయుటకు; కౌగలించుటకు కౌగలించుట 

మానుటకు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

వచనము 20 

యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు 

కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 15:12 => ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు 

కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము 

వినెను. 

ఆదికాండము 14:17 => అతడు కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ రాజులను ఓడించి తిరిగి 

వచిచ్నపుప్డు సొదొమ రాజు అతనిని ఎదురొక్నుటకు, రాజులోయ అను షావే లోయ మటుట్కు 

బయలుదేరి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:27 => అబాష్లోమునకు ముగుగ్రు కుమారులును తామారు అనునొక కుమారెత్యు 

పుటిట్రి; ఆమె బహు సౌందరయ్వతి. 

యోబు 18:16 => కిర్ంద వారి వేళుల్ ఎండిపోవును పైన వారి కొమమ్లు నరకబడును. 

యోబు 18:17 => భూమిమీద ఎవరును వారిని జాఞ్పకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎకక్డను 

వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు. 

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. 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 

1 సమూయేలు 15:12 => ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు 

కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము 

వినెను. 
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కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

1 సమూయేలు 15:12 => ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదురొక్నుటకు పోగా సౌలు 

కరెమ్లునకు వచిచ్ అకక్డ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిలాగ్లునకు పోయెననన్ సమాచారము 

వినెను. 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

ఆదికాండము 4:17 => కయీను తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె గరభ్వతియై హనోకును కనెను. 

అపుప్డతడు ఒక ఊరు కటిట్ంచి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరునుబటిట్ హనోకను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 28:18 => పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెలల్వారినపుప్డు యాకోబు లేచి తాను 

తలగడగా చేసికొనిన రాయి తీసి దానిని సత్ంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను. 

ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 3:5 => రాళల్ను పారవేయుటకు రాళల్ను కుపప్వేయుటకు; కౌగలించుటకు కౌగలించుట 

మానుటకు; 

యెషయా 22:16 => ఇకక్డ నీ కేమి పని? ఇకక్డ నీ కెవరునాన్రు? నీవికక్డ సమాధిని 

తొలిపించుకొననేల? ఎతత్యినసథ్లమున సమాధిని తొలిపించుకొనుచునాన్డు శిలలో తనకు నివాసము 

తొలిపించుకొనుచునాన్డు 

వచనము 21 

తరువాత కూషీని పిలిచి నీవు పోయి నీవు చూచిన దానిని రాజునకు తెలియజేయుమనగా కూషీ 

యోవాబునకు నమసాక్రము చేసి పరుగెతిత్కొనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 18:23 => అతడు ఏమైనను సరే నేను పరుగెతిత్కొని పోవుదుననెను. అందుకు 

యోవాబు పొమమ్ని సెలవియయ్గా అహిమయసుస్ మైదానపు మారగ్మున పరుగెతిత్కొని కూషీకంటె 

ముందుగా చేరెను.  

2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 18:29 => రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా 

అహిమయసుస్ యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట 

నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 17:17 => తాము పటట్ణముతటుట్ వచిచ్న సంగతి తెలియబడక యుండునటుల్ 

యోనాతానును అహిమయసుస్ను ఏన రోగేలు దగగ్ర నిలిచియుండగా పనికతెత్ యొకతెవచిచ్, హూషై 

చెపిప్న సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ్ రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. 

కీరత్నలు 7:6 => యెహోవా, కోపము తెచుచ్కొని లెముమ్ నా విరోధుల ఆగర్హము నణచుటకై లెముమ్ 

ననున్ ఆదుకొనుటకై మేలొక్నుము నాయ్యవిధిని నీవు నియమించియునాన్వు గదా. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 9:4 => కాబటిట్ నా శతుర్వులు వెనుకకు మళుల్దురు నీ సనిన్ధిని వారు జోగిపడి నశింతురు. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 10:14 => నీవు దీనిని చూచియునాన్వు గదా, వారికి పర్తికారము చేయుటకై నీవు చేటును 

పగను కనిపెటిట్ చూచుచునాన్వు నిరాధారులు తముమ్ను నీకు అపప్గించుకొందురు తండిర్లేనివారికి నీవే 

సహాయుడవై యునాన్వు 

కీరత్నలు 10:18 => తండిర్లేనివారికిని నలిగిన వారికిని నాయ్యము తీరుచ్టకై నీవు వారి హృదయము 

సిథ్రపరచితివి, చెవియొగిగ్ ఆలకించితివి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 
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ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 11:36 => ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి 

బయలుదేరిన మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద 

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను. 

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 18:29 => రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా 

అహిమయసుస్ యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట 

నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:31 => అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు 

శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు 

నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 22:48 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండనచేయు దేవుడు ఆయన నా నిమితత్ము 

పగతీరుచ్ దేవుడు జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

యిరిమ్యా 51:31 => వారి నివాససథ్లములు కాలచ్బడుచునన్వి వారి అడ డ్గడియలు విరిగిపోయెను 

అతని పటట్ణమంతయు పటట్బడును కోనేటి దూలములును జముమ్ను అగిన్చేత కాలచ్బడును  

వచనము 22 
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అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ కూషీతోకూడ నేనును పరుగెతిత్కొని పోవుటకు 

సెలవిమమ్ని యోవాబుతో మనవిచేయగా యోవాబు నాయనా నీవెందుకు పోవలెను? చెపుప్టకు నీకు 

బహుమానము తెచుచ్ విశేషమైన సమాచార మేదియు లేదు గదా అని అతనితో అనగా 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 17:17 => తాము పటట్ణముతటుట్ వచిచ్న సంగతి తెలియబడక యుండునటుల్ 

యోనాతానును అహిమయసుస్ను ఏన రోగేలు దగగ్ర నిలిచియుండగా పనికతెత్ యొకతెవచిచ్, హూషై 

చెపిప్న సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ్ రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 17:18 => తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు అబాష్లోమునకు 

తెలిపెను గాని వారిదద్రు వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలుల్ చేరి అతని యింటి ముంగిట 

ఒక బావి యుండగా దానిలో దిగి దాగియుండిరి. 

2 సమూయేలు 17:19 => ఆ యింటి యిలాల్లు ముతక గుడ డ్ యొకటి తీసికొనివచిచ్ బావిమీద పరచి 

దానిపైన గోధుమపిండి ఆరబోసెను గనుక వారు దాగిన సంగతి యెవరికిని తెలియకపోయెను. 

2 సమూయేలు 17:20 => అబాష్లోము సేవకులు ఆ యింటి ఆమెయొదద్కు వచిచ్ అహిమయసుస్ను 

యోనాతానును ఎకక్డ ఉనాన్రని అడుగగా ఆమె వారు ఏరుదాటి పోయిరని వారితో చెపెప్ను గనుక 

వారు పోయి వెదకి వారిని కానక యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 17:21 => వారు వెళిల్న తరువాత యోనాతానును అహిమయసుస్ను బావిలోనుండి 

బయటికి వచిచ్ దావీదునొదద్కు పోయి అహీతోపెలు అతనిమీద చేసిన ఆలోచన తెలియజేసి నీవు లేచి 

తవ్రగా నది దాటవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 

2 సమూయేలు 18:29 => రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా 

అహిమయసుస్ యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట 

నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:1 => రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ 

దినమున జనులందరు విని, 

వచనము 23 

అతడు ఏమైనను సరే నేను పరుగెతిత్కొని పోవుదుననెను. అందుకు యోవాబు పొమమ్ని సెలవియయ్గా 

అహిమయసుస్ మైదానపు మారగ్మున పరుగెతిత్కొని కూషీకంటె ముందుగా చేరెను.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 24 

దావీదు రెండు గుమమ్ముల మధయ్ను నడవలో కూరొచ్నియుండెను; కావలికాడు గుమమ్ముపైనునన్ 

గోడమీదికి ఎకిక్ పారచూడగా ఒంటరిగా పరుగెతిత్కొని వచుచ్చునన్ యొకడు కనబడెను. వాడు అరచి 

రాజునకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

2 సమూయేలు 18:29 => రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా 

అహిమయసుస్ యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట 

నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 11:22 => ఫరో నీవు నీ సవ్దేశమునకు వెళల్కోరుటకు నాయొదద్ నీకేమి తకుక్వైనది అని 

యడిగెను. అందుకు హదదు తకుక్వైనదేదియు లేదు గాని యేలాగుననైనను ననున్ వెళల్నిమమ్నెను. 

2 రాజులు 2:17 => అతడు ఒపప్వలసినంత బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు 

పంపుడని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు ఏబదిమందిని పంపిరి. వీరు వెళిల్ మూడు దినములు అతనిని 

వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

వచనము 25 

రాజు వాడు ఒంటరిగా ఉండినయెడల ఏదో వరత్మానము తెచుచ్చునాన్డనెను. అంతలో వాడు 

పరుగుమీద వచుచ్చుండగా 

యోహాను 20:4 => వారిదద్రును కూడి పరుగెతుత్చుండగా, ఆ శిషుయ్డు పేతురుకంటే తవ్రగా పరుగెతిత్ 

ముందుగా సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

1 రాజులు 11:22 => ఫరో నీవు నీ సవ్దేశమునకు వెళల్కోరుటకు నాయొదద్ నీకేమి తకుక్వైనది అని 

యడిగెను. అందుకు హదదు తకుక్వైనదేదియు లేదు గాని యేలాగుననైనను ననున్ వెళల్నిమమ్నెను. 
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2 రాజులు 2:17 => అతడు ఒపప్వలసినంత బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు 

పంపుడని సెలవిచెచ్ను గనుక వారు ఏబదిమందిని పంపిరి. వీరు వెళిల్ మూడు దినములు అతనిని 

వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను. 

వచనము 26 

కావలికాడు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ మరియొకని కనుగొని అదిగో మరియొకడు ఒంటరిగానే పరుగెతిత్కొని 

వచుచ్చునాన్డని దావ్రపుతటుట్ తిరిగి చెపప్గా రాజు వాడును వరత్మానము తెచుచ్చునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 18:4 => అందుకు రాజు మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని చేసెదనని చెపిప్ గుమమ్పు 

పర్కక్ను నిలిచియుండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను 

బయలుదేరిరి. 

1 సమూయేలు 4:13 => అతడు వచిచ్నపుప్డు ఏలీ మందసము విషయమై గుండె అవియుచు తోర్వ 

పర్కక్ను పీఠముమీద కూరుచ్ండి యెదురు చూచుచుండెను. ఆ మనుషుయ్డు పటట్ణములోనికి 

వరత్మానము తేగా పటట్ణసుథ్లందరు కేకలు వేసిరి. 

2 రాజులు 9:17 => యెజెర్యేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచియుండి, యెహూతో కలిసి 

వచుచ్చునన్ సైనయ్మును చూచి సైనయ్మొకటి నాకు కనబడుచునన్దని తెలియజెపప్గా యెహోరాము ఒక 

రౌతును పిలిచి వారిని ఎదురొక్నబోయి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్రా అని అడుగుమని చెపిప్, 

పంపుమని వానితో సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 9:18 => కాబటిట్ యొకడు గుఱఱ్మెకిక్ పోయి అతనిని ఎదురొక్ని సమాధానముగా 

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమాధానముతో నీకేమి పని? 

నీవు నా వెనుకకు తిరిగిరమమ్ని వానితో చెపప్గా ఆ కావలివాడు పంపబడినవాడు వారిని కలిసికొనెను 

గాని తిరిగిరాక నిలిచెనని సమాచారము తెలిపెను. 

2 రాజులు 9:19 => రాజు రెండవ రౌతును పంపగా వాడు వారియొదద్కు వచిచ్ సమాధానముగా 

వచుచ్చునాన్రా? అని అడుగుమని రాజు ననున్ పంపెననగా యెహూ సమధానముతో నీకేమి పని? నా 

వెనుకకు తిరిగి రమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 9:20 => అపుప్డు కావలి వాడు వీడును వారిని కలిసికొని తిరిగిరాక నిలిచెను మరియు 

అతడు వెఱి ఱ్ తోలడము తోలుచునాన్డు గనుక అది నింషీ కుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే 

యునన్దనెను. 

యెషయా 21:6 => నీవు వెళిల్ కావలివాని నియమింపుము అతడు తనకు కనబడుదానిని 

తెలియజేయవలెను. 

యెషయా 21:7 => జతజతలుగా వచుచ్ రౌతులును వరుసలుగా వచుచ్ గాడిదలును 

వరుసలుగావచుచ్ ఒంటెలును అతనికి కనబడగా అతడు బహు జాగర్తత్గా చెవి యొగిగ్ నిదానించి 

చూచును 

యెషయా 21:8 => సింహము గరిజ్ంచునటుట్ కేకలు వేసి నా యేలినవాడా, పగటివేళ నేను నితయ్మును 

కావలి బురుజుమీద నిలుచుచునాన్ను రాతిర్ అంతయు కావలి కాయుచునాన్ను  

యెషయా 21:9 => ఇదిగో జతజతలుగా రౌతుల దండు వచుచ్చునన్ది అని చెపెప్ను. బబులోను 

కూలెను కూలెను దాని దేవతల విగర్హములనిన్టిని ఆయన నేలను పడవేసియునాన్డు 

ముకక్ముకక్లుగా విరుగగొటిట్యునాన్డు అనిచెపుప్చు వచెచ్ను. 

యెషయా 21:11 => దూమానుగూరిచ్న దేవోకిత్ కావలివాడా, రాతిర్ యెంత వేళైనది? కావలివాడా, 

రాతిర్ యెంత వేళైనది? అని యొకడు శేయీరులోనుండి కేకలు వేసి ననున్ అడుగుచునాన్డు  

యెషయా 21:12 => కావలివాడు ఉదయమునగును రాతిర్యునగును మీరు విచారింపగోరినయెడల 

విచారించుడి మరల రండి అనుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 33:2 => నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు సమాచారము పర్కటించి వారితో ఇటల్నుము 

నేను ఒకానొక దేశముమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంపగా ఆ జనులు తమలో ఒకనిని ఏరప్రచుకొని కావలిగా 

నిరణ్యించినయెడల 

యెహెజేక్లు 33:3 => అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక 

చేసిన సమయమున 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 
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యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

2 సమూయేలు 19:8 => రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును 

దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 48:19 => ఆరోయేరు నివాసీ, తోర్వలో నిలిచి కనిపెటుట్ము పారిపోవుచునన్ వారియొదద్ 

విచారించుము తపిప్ంచుకొనిపోవుచునన్వారిని అడుగుము ఏమి జరిగినదో వారివలన తెలిసికొనుము.  

హబకూక్కు 2:1 => ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచుచ్నో, నా వాదము విషయమై నేనేమి చెపుప్దునో 

చూచుటకై నేను నా కావలి సథ్లముమీదను గోపురముమీదను కనిపెటుట్కొని యుందుననుకొనగా 

వచనము 27 

కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు 

తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

అంతలొ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 28 
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అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 7:10 => వచిచ్ పటట్ణపు దావ్రపాలకుని పిలిచి మేము సిరియనుల దండుపేటకు పోతివిు. 

అచచ్ట ఏ మనిషియు కనబడలేదు, మనిషి చపుప్డైనను లేదు. కటట్బడిన గుఱఱ్ములును కటట్బడిన 

గాడిదలును ఉనన్వి గాని గుడారముల దగగ్ర ఎవరును లేరని వానితో అనగా 

వచనము 29 

రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా అహిమయసుస్ యోవాబు 

రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట నేను చూచితిని గాని అది 

ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:20 => అపుప్డు కావలి వాడు వీడును వారిని కలిసికొని తిరిగిరాక నిలిచెను మరియు 

అతడు వెఱి ఱ్ తోలడము తోలుచునాన్డు గనుక అది నింషీ కుమారుడైన యెహూ తోలడమువలెనే 

యునన్దనెను. 

1 రాజులు 1:42 => యాజకుడైన అబాయ్తారు కుమారుడైన యోనాతాను వచెచ్ను. అదోనీయా 

లోపలికి రముమ్, నీవు ధైరయ్వంతుడవు, నీవు శుభ సమాచారములతో వచుచ్చునాన్వనగా 

సామెతలు 25:13 => నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము 

వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  
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రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

2 సమూయేలు 18:20 => యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక 

దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని 

పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

వచనము 30 

అపుప్డు రాజు నీవు పర్కక్కు తొలగి నిలిచియుండుమని వానికాజఞ్నియయ్గా వాడు తొలగి నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:4 => కాగా తెకోవ ఊరి సతరీ రాజునొదద్కువచిచ్ సాగిలపడి సమసాక్రము చేసి 

రాజా రకిష్ంచుమనగా 
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2 సమూయేలు 22:27 => సదాభ్వముగలవారి యెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు మూరు ఖ్లయెడల 

నీవు వికటముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

కీరత్నలు 124:6 => వారి పండల్కు మనలను వేటగా అపప్గింపని యెహోవా సుత్తినొందును గాక. 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

పర్కటన 19:2 => ఆయన తీరుప్లు సతయ్ములును నాయ్యములునై యునన్వి; తన వయ్భిచారముతో 

భూలోకమును చెరిపిన గొపప్ వేశయ్కు ఆయన తీరుప్ తీరిచ్ తన దాసుల రకత్మునుబటిట్ దానికి 

పర్తిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారు పర్భువును సుత్తించుడి అనిరి. 

పర్కటన 19:3 => ఆ పటట్ణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచునన్ది. 

1 సమూయేలు 24:18 => ఈ దినమున నీవు నా అపకారమునకు ఉపకారము చేసినవాడవై, 

నాయెడల నీకునన్ ఉపకారబుదిధ్ని వెలల్డిచేసితివి గనుక నీవు నాకంటె నీతిపరుడవు. 
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1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 

ఆదికాండము 24:54 => అతడును అతనితోకూడ నునన్ మనుషుయ్లును అనన్పానములు పుచుచ్కొని 

అకక్డ ఆ రాతిర్యంతయు నుండిరి. ఉదయమున వారు లేచినపుప్డు అతడు నా యజమానునియొదద్కు 

ననున్ పంపించుడని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 18:31 => అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు 

శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు 

నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  

వచనము 31 

అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున 

యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 
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2 సమూయేలు 18:20 => యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక 

దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని 

పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:22 => అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ కూషీతోకూడ నేనును 

పరుగెతిత్కొని పోవుటకు సెలవిమమ్ని యోవాబుతో మనవిచేయగా యోవాబు నాయనా నీవెందుకు 

పోవలెను? చెపుప్టకు నీకు బహుమానము తెచుచ్ విశేషమైన సమాచార మేదియు లేదు గదా అని 

అతనితో అనగా 

వచనము 32 

రాజు బాలుడగు అబాష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడిగెను. అందుకు కూషీ చెపిప్నదేమనగా 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ శతుర్వులును నీకు హాని చేయవలెనని నీ మీదికి 

వచిచ్నవారందరును ఆ బాలుడునన్టుట్గానే యుందురు గాక. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 33 

అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు 

నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా 

కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా 

నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 22:48 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండనచేయు దేవుడు ఆయన నా నిమితత్ము 

పగతీరుచ్ దేవుడు జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే. 

2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32 :35 => వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు 

పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

కీరత్నలు 58:10 => పర్తిదండన కలుగగా నీతిమంతులు చూచి సంతోషించుదురు భకిత్హీనుల 

రకత్ములో వారు తమ పాదములను కడుగుకొందురు. 

కీరత్నలు 94:1 => యెహోవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్కాశింపుము 

కీరత్నలు 94:2 => భూలోక నాయ్యాధిపతీ లెముమ్ గరివ్షుట్లకు పర్తిఫలమిముమ్ 

కీరత్నలు 94:3 => యెహోవా, భకిత్హీనులు ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? భకిత్హీనులు ఎంతవరకు 

ఉతస్హించుదురు? 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 124:2 => వారి ఆగర్హము మనపైని రగులుకొనినపుప్డు 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 
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నాయ్యాధిపతులు 11:36 => ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి 

బయలుదేరిన మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద 

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను. 

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 
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2 సమూయేలు 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1008 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వచనము 1 

రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ దినమున జనులందరు విని, 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

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.  

దానియేలు 4:19 => అందుకు బెలెత్షాజరను దానియేలు ఒక గంటసేపు అతి విసమ్యమునొంది 

మనసుస్నందు కలవరపడగా, రాజు బెలెత్షాజరూ, యీ దరశ్నమువలన గాని దాని భావమువలన గాని 

నీవు కలవరపడకుము అనెను. అంతట బెలెత్షాజరు నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నఫలము తమరిని 

దేవ్షించు వారికి కలుగునుగాక, దాని భావము తమరి శతుర్వులకు చెందునుగాక, 

ఆదికాండము 37:14 => అపుప్డతడు నీవు వెళిళ్ నీ సహోదరుల కేష్మమును మంద కేష్మమును 

తెలిసికొని నాకు వరత్మానము తెమమ్ని అతినితో చెపిప్ హెబోర్ను లోయలోనుండి అతని పంపెను. 

అతడు షెకెమునకు వచెచ్ను 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 

యోబు 27:7 => నాకు శతుర్వులైనవారు దుషుట్లుగా కనబడుదురు గాక ననెన్దిరించువారు 

నీతిలేనివారుగా కనబడుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

వచనము 2 

యుదధ్మందు సిగుగ్తో పారిపోయిన జనులవలె వారు నాడు దొంగనడకలతో వచిచ్ పటట్ణములో 

పర్వేశించిరి; 

2 సమూయేలు 19:4 => రాజు ముఖము కపుప్కొని అబాష్లోమా నా కుమాడుడా అబాష్లోమా నా 

కుమారుడా నా కుమారుడా, అని కేకలు వేయుచు ఏడుచ్చుండగా, 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

2 సమూయేలు 12:15 => గనుక నీకు పుటిట్న బిడ డ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన 

యింటికి వెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 
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2 సమూయేలు 12:17 => దావీదు ఉపవాసముండి లోపలికిపోయి రాతిర్ అంతయు నేల పడియుండి 

బిడ డ్కొరకు దేవుని బతిమాలగా, ఇంటిలో ఎనిన్కయైనవారు లేచి అతనిని నేలనుండి లేవనెతుత్టకు 

వచిచ్రిగాని అతడు సమమ్తింపక వారితోకూడ భోజనము చేయక యుండెను. 

2 సమూయేలు 12:18 => ఏడవ దినమున బిడ డ్ చావగా బిడ డ్ పార్ణముతో ఉండగా మేము అతనితో 

మాటిలాడినపుప్డు అతడు మా మాటలు వినక యుండెను. 

2 సమూయేలు 12:19 => ఇపుప్డు బిడ డ్ చనిపోయెనని మనము అతనితో చెపిప్నయెడల తనకుతాను 

హాని చేసికొనునేమో యనుకొని, దావీదు సేవకులు బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి అతనితో చెపప్ వెరచిరి. 

అయితే దావీదు తన సేవకులు గుసగుసలాడుట చూచి బిడ డ్ చనిపోయెనను సంగతి గర్హించి బిడ డ్ 

చనిపోయెనా అని తన సేవకుల నడుగగా వారు చనిపోయెననిరి. 

2 సమూయేలు 12:20 => అపుప్డు దావీదు నేలనుండి లేచి సాన్నము చేసి తైలము పూసికొని వేరు 

వసత్రములు ధరించి యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి మొర్కిక్ తన యింటికి తిరిగివచిచ్ భోజనము 

తెమమ్నగా వారు వడిడ్ంచిరి; అపుప్డు అతడు భోజనము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:21 => అతని సేవకులు బిడ డ్ జీవముతో ఉండగా ఉపవాసముండి దానికొరకు 

ఏడుచ్చుంటివి గాని అది మరణమైనపుప్డు లేచి భోజనము చేసితివి. నీవీలాగున చేయుట ఏమని 

దావీదు నడుగగా 

2 సమూయేలు 12:22 => అతడు బిడ డ్ పార్ణముతో ఉనన్పుప్డు దేవుడు నాయందు కనికరించి వాని 

బర్దికించునేమో యనుకొని నేను ఉపవాసముండి యేడుచ్చుంటిని. 

2 సమూయేలు 12:23 => ఇపుప్డు చనిపోయెను గనుక నేనెందుకు ఉపవాసముండవలెను? వానిని 

తిరిగి రపిప్ంచగలనా? నేను వానియొదద్కు పోవుదును గాని వాడు నాయొదద్కు మరల రాడని వారితో 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

సామెతలు 10:1 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపరచును బుదిధ్లేని కుమారుడు తన 

తలిల్కి దుఃఖము పుటిట్ంచును. 
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సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 44:30 => కావున తమ దాసుడైన నా తండిర్యొదద్కు నేను వెళిల్నపుప్డు ఈ చినన్వాడు 

మాయొదద్ లేనియెడల 

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబాష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 3:32 => రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో 

పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 13:36 => అతడు ఆమాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచిచ్ బిగగ్రగా 

ఏడవ్సాగిరి, రాజును అతని సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 14:1 => రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 
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2 సమూయేలు 18:20 => యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక 

దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని 

పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:1 => రాజు తన కుమారునిగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి ఆ 

దినమున జనులందరు విని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

సామెతలు 17:21 => బుదిధ్హీనుని కనినవానికి వయ్సనము కలుగును తెలివిలేనివాని తండిర్కి 

సంతోషము లేదు. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

వచనము 3 

నాటి విజయము జనులకందరికి దుఃఖమునకు కారణమాయెను. 

2 సమూయేలు 18:5 => అపుప్డు రాజు యోవాబును అబీషైని ఇతత్యిని పిలిచి నా నిమితత్మై 

యౌవనుడైన అబాష్లోమునకు దయజూపుడని ఆజాఞ్పించెను. జనులందరు వినుచుండగా రాజు 

అబాష్లోమునుగూరిచ్ అధిపతులకందరికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 18:12 => అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ 

జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ 

తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను రాజు కుమారుని నేను చంపను. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 18:20 => యోవాబు ఈ దినమున ఈ వరత్మానము చెపప్ తగదు, మరియొక 

దినమున చెపప్వచుచ్ను; రాజు కుమారుడు మరణమాయెను గనుక ఈ దినమున వరత్మానము తీసికొని 

పోతగదని అతనితో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

సామెతలు 17:25 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి దుఃఖము తెచుచ్ను తనున్ కనినదానికి 

అటిట్వాడు బాధ కలుగజేయును 

వచనము 4 
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రాజు ముఖము కపుప్కొని అబాష్లోమా నా కుమాడుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా నా కుమారుడా, 

అని కేకలు వేయుచు ఏడుచ్చుండగా, 

సామెతలు 16:15 => రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి 

వానమబుబ్. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

2 సమూయేలు 14:1 => రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

వచనము 5 

రాజు అబాష్లోమునుగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి యోవాబు విని నగరియందునన్ 

రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుల పార్ణములను నీ కుమారెత్ల పార్ణములను నీ భారయ్ల 

పార్ణములను నీ ఉపపతున్ల పార్ణములను ఈ దినమున రకిష్ంచిన నీ సేవకులనందరిని నేడు 

సిగుగ్పరచి 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1 7 : 2 4 = > దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబాష్లోమును 

ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

2 సమూయేలు 19:8 => రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును 

దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. 
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2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

వచనము 6 

నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ దినమున అధిపతులును 

సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము చనిపోయి అబాష్లోము 

బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. 

ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబాష్లోమా, నా కుమారుడా అబాష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబాష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:1 => రాజు అబాష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

యోబు 9:24 => భూమి దుషుట్లచేతికి అపప్గింపబడియునన్ది వారి నాయ్యాధిపతులు మంచి చెడ డ్లు 

గురిత్ంపలేకుండ ఆయన చేయును. ఆయన గాక ఇవి అనిన్యు జరిగించువాడు మరిఎవడు?  
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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. 

1 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏ పురుషుడు తలమీద ముసుకు వేసికొని పార్రథ్న చేయునో లేక 

పర్వచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమానపరచును. 

వచనము 7 

నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ నిలువడని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు నీకు పార్పిత్ంచిన 

అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా రాజు లేచి వచిచ్ 

గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

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. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:48 => ఆయన నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును. నా మీదికి 

లేచువారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువు బలాతాక్రముచేయు మనుషుయ్ల చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 
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2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు 

నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

కీరత్నలు 34:5 => వారు ఆయనతటుట్ చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖములెనన్డును 

లజిజ్ంపకపోవును. 

వచనము 8 

రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని 

ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 3:24 => యోవాబు రాజునొదద్కు వచిచ్ చితత్గించుము, నీవు ఏమి చేసితివి? అబేన్రు 

నీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు నీవెందుకు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపివేసితివి? 

2 సమూయేలు 3:25 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రును నీవెరుగవా? నినున్ మోసపుచిచ్ నీ 

రాకపోకలనిన్టిని నీవు చేయు సమసత్మును తెలిసికొనుటకై అతడు వచెచ్నని చెపిప్ 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

సామెతలు 19:9 => కూటసాకిష్ శిక్షనొందకపోడు అబదధ్ములాడువాడు నశించును. 

సామెతలు 19:10 => భోగముల ననుభవించుట బుదిధ్హీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి 

బొతిత్గా తగదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 

సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

వచనము 9 

అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి మన శతుర్వుల 

చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు అబాష్లోమునకు 

భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

హోషేయ 2:14 => పిమమ్ట దానిని ఆకరిష్ంచి అరణయ్ములోనికి కొనిపోయి అకక్డ దానితో పేర్మగా 

మాటలాడుదును; 

సామెతలు 14:28 => జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత రాజులకు ఘనతవచుచ్ను జనక్షయము రాజులకు 

వినాశకరము. 
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కీరత్నలు 71:4 => నా దేవా, భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. కీడు చేయువారి 

పటుట్లోనుండి బలాతాక్రుని పటుట్లోనుండి ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 71:5 => నా పర్భువా యెహోవా, నా నిరీక్షణాసప్దము నీవే బాలయ్మునుండి నా ఆశర్యము 

నీవే. 

కీరత్నలు 71:6 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు పార్పకుడవై యుంటివి తలిల్గరభ్మునుండి 

ననున్ ఉదభ్వింపజేసినవాడవు నీవే నినున్గూరిచ్ నేను నితయ్ము సుత్తిగానము చేయుదును.  

కీరత్నలు 71:9 => వృదాధ్పయ్మందు ననున్ విడనాడకుము నా బలము కీష్ణించినపుప్డు ననున్ 

విడువకుము. 

కీరత్నలు 71:10 => నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొనుచునాన్రు నా పార్ణముకొరకు 

పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 71:19 => దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉనన్తమైనది గొపప్ కారయ్ములు చేసిన దేవా, 

నీతో సాటియైనవాడెవడు?  

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 129:1 => ఇశార్యేలు ఇటల్నును నా యౌవనకాలము మొదలుకొని పగవారు నాకు అధిక 

బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి 

కీరత్నలు 129:2 => నా యౌవనకాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి. 

అయినను వారు ననున్ జయింపలేకపోయిరి. 
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2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

సామెతలు 17:26 => నీతిమంతులను దండించుట నాయ్యము కాదు అది వారి యథారథ్తనుబటిట్ 

మంచివారిని హతము చేయుటే. 

వచనము 10 

మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబాష్లోము యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ 

మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల మాటాల్డకపోతివిు? 

2 సమూయేలు 18:4 => అందుకు రాజు మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని చేసెదనని చెపిప్ గుమమ్పు 

పర్కక్ను నిలిచియుండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను 

బయలుదేరిరి. 

2 సమూయేలు 18:24 => దావీదు రెండు గుమమ్ముల మధయ్ను నడవలో కూరొచ్నియుండెను; 

కావలికాడు గుమమ్ముపైనునన్ గోడమీదికి ఎకిక్ పారచూడగా ఒంటరిగా పరుగెతిత్కొని వచుచ్చునన్ 

యొకడు కనబడెను. వాడు అరచి రాజునకు ఈ సంగతి తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 19:3 => నాటి విజయము జనులకందరికి దుఃఖమునకు కారణమాయెను. 

2 సమూయేలు 18:6 => జనులు ఇశార్యేలువారిని ఎదిరించుటకై పొలములోనికి బయలుదేరిన 

మీదట యుదధ్ము ఎఫార్యిము వనములో జరుగగా 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 
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2 సమూయేలు 18:8 => యుదధ్ము ఆ పర్దేశమంతటను వాయ్పించెను; మరియు నాటి దినమున 

కతిత్చేత కూలినవారి కంటె ఎకుక్వమంది అడవిలో చికుక్బడి నాశనమైరి. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

2 రాజులు 14:12 => యూదావారు ఇశార్యేలువారి యెదుట నిలువలేక అపజయమొంది 

అందరును తమ తమ గుడారములకు పారిపోయిరి. 

వచనము 11 

రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును వరత్మానము పంపి 

ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు వినబడెను గనుక రాజును 

నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

నిరగ్మకాండము 32:24 => అందుకు నేను ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని ఊడదీసి 

తెండని చెపిప్తిని. నేను దాని అగిన్లో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 
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2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

1 సమూయేలు 17:50 => దావీదు ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై ఖడగ్ము లేకయే వడిసెలతోను 

రాతితోను ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. 

1 సమూయేలు 18:5 => దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని 

చేసికొనివచెచ్ను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు 

సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.  

1 సమూయేలు 18:6 => దావీదు ఫిలిషీత్యుని హతముచేసి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు, సతరీలు 

ఇశార్యేలీయుల ఊళల్నిన్టిలోనుండి తంబురలతోను సంభర్మముతోను వాదయ్ములతోను పాడుచు 

నాటయ్మాడుచు రాజైన సౌలును ఎదురొక్నుటకై వచిచ్రి 

1 సమూయేలు 18:7 => ఆ సతరీలు గాన పర్తిగానములు చేయుచు వాయించుచు సౌలు 

వేలకొలదియు, దావీదు పదివేలకొలదియు (శతుర్వులను) హతము చేసిరనిరి.  

1 సమూయేలు 18:25 => అందుకు సౌలు ఫిలిషీత్యులచేత దావీదును పడగొటట్వలెననన్ తాతప్రయ్ము 

గలవాడై రాజు ఓలిని కోరక రాజు శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనవలెనని ఫిలిషీత్యుల నూరు ముందోళుల్ 

కోరుచునాన్డని దావీదుతో చెపుప్డనెను. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 
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రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 

2 సమూయేలు 19:20 => నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో 

కూడ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

పర్సంగి 4:16 => అతని ఆధిపతయ్ము కిర్ంది జనులకు లెకక్యే లేదు, అయినను తరువాత 

రాబోవువారు వీనియందు ఇషట్పడరు. నిజముగా ఇదియు వయ్రథ్మే, ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటే ట్. 

వచనము 12 

మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు సహోదరులైయుండగా రాజును 

తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 
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హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

నాయ్యాధిపతులు 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 22:3 => ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోతిగ్లాదు మనదని 

మీరెరుగుదురు; అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్ 

వచనము 13 

మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన బంధువుడవు మాంసము 

నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా నేను ఖాయ పరచనియెడల 

దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 15:29 => కాబటిట్ సాదోకును అబాయ్తారును దేవుని మందసమును 

యెరూషలేమునకు తిరిగి తీసికొనిపోయి అకక్డ నిలిచిరి. 

2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 
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2 సమూయేలు 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 

తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

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

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 19:40 => యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును 

తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

వచనము 14 
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అతడు పోయి యెవరును తపప్కుండ యూదావారినందరిని రాజునకు ఇషట్పూరవ్కముగా లోబడునటుల్ 

చేయగా నీవును నీ సేవకులందరును మరల రావలెననన్ వరత్మానము వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. 

రాజు తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

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

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

వచనము 15 

యూదావారు రాజును ఎదురొక్నుటకును రాజును నది యివతలకు తోడుకొని వచుచ్టకును 

గిలాగ్లునకు వచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 17:25 => అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 19:5 => రాజు అబాష్లోమునుగూరిచ్ దుఃఖించుచు ఏడుచ్చునాన్డను సంగతి 

యోవాబు విని నగరియందునన్ రాజునొదద్కు వచిచ్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుల పార్ణములను నీ 

కుమారెత్ల పార్ణములను నీ భారయ్ల పార్ణములను నీ ఉపపతున్ల పార్ణములను ఈ దినమున రకిష్ంచిన 

నీ సేవకులనందరిని నేడు సిగుగ్పరచి 
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2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబాష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

2 సమూయేలు 18:11 => యోవాబు నీవు చూచి యుంటివే, నేల కూలునటుల్ నీవతని 

కొటట్కపోతివేమి? నీవతని చంపినయెడల పది తులముల వెండియు ఒక నడికటుట్ను 

నీకిచిచ్యుందునని తనకు సమాచారము చెపిప్నవానితో అనెను. 

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

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 
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ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 20:13 => అయితే నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నేను 

తెలిసికొనినయెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్ పంపివేయనియెడల 

యెహోవా నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక. యెహోవా నా తండిర్కి తోడుగా ఉండినటుల్ 

నీకును తోడుగా ఉండును గాక. 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 20:4 => తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా 

దగగ్రకు యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 

2 సమూయేలు 20:5 => అమాశా యూదావారిని సమకూరుచ్టకై వెళిల్పోయెను. అతడు ఆలసయ్ము 

చేసినందున అతనికి నిరణ్యించిన కాలము మీరిపోయినపుప్డు 
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1 రాజులు 2:23 => మరియు రాజైన సొలొమోను యెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ 

మాటవలన అతని పార్ణమునకు నషట్ము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము 

కలుగజేయును గాక. 

2 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

వచనము 16 

అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును 

ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

వచనము 17 

అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు 

సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

యెహోషువ 5:9 => అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ 

దొరలించివేసి యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 

1 సమూయేలు 11:14 => మనము గిలాగ్లునకు వెళిల్ రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల 

సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ సమూయేలు జనులను పిలువగా 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 
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ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

వచనము 18 

రాజు ఎదుట నది దాటిరి; రాజు ఇంటివారిని అవతలకు దాటించుటకును రాజు దృషిట్కి అనుకూలమైన 

దానిని చేయుటకును రేవు పడవను ఇవతలకు తెచిచ్యుండిరి. అంతట గెరా కుమారుడగు షిమీ వచిచ్ 

రాజు యొరాద్నునది దాటి పోగానే అతనికి సాషాట్ంగపడి 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 
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2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు 

వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

1 రాజులు 2:8 => మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ 

నీయొదద్ నునాన్డు; నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్ 

ఎదురొక్నుటకై అతడు యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్ చంపనని 

పర్మాణము చేసితిని. 

1 రాజులు 2:36 => తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచెచ్ను. నీవు 

యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకొని బయట ఎకక్డికైనను వెళల్క అందులో కాపురముండుము. 

1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు 

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

1 రాజులు 2:38 => షిమీ తమరు సెలవిచిచ్నది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు 

చెపిప్న పర్కారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెపెప్ను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక 

దినములు నివాసము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 2:39 => అయితే మూడు సంవతస్రములైన తరువాత షిమీయొకక్ పనివారిలో ఇదద్రు 

పారిపోయి మయకా కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజునొదద్కు చేరిరి. అంతట నీవారు గాతులో 

ఉనాన్రని షిమీకి వరత్మానము కాగా 
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1 రాజులు 2:40 => షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని 

ఆకీషునొదద్కు పోయెను.ఈలాగున షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:41 => షిమీ యెరూషలేములో నుండి గాతునకు పోయి వచెచ్నని సొలొమోనునకు 

వరత్మానము కాగా 

1 రాజులు 2:42 => రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవు ఏ దినమందు 

బయలుదేరి ఏ సథ్లమునకైనను వెళుల్దువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశచ్యముగా 

తెలిసికొనవలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజఞ్ ఇచిచ్ నీచేత పర్మాణము 

చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచిచ్నదే మంచిదని నీవు ఒపుప్కొంటివి; 

1 రాజులు 2:43 => కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు ఆజాఞ్పించిన 

ఆజఞ్ను నీవు గైకొనకపోతివేమి అని అడిగి  

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:45 => అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీరావ్దము పొందును, దావీదు సింహాసనము 

యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము సిథ్రపరచబడునని షిమీతో చెపిప్ 

1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 
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మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

2 సమూయేలు 3:16 => దాని పెనిమిటి బహూరీమువరకు దాని వెనుక ఏడుచ్చు రాగా అబేన్రు నీవు 

తిరిగి పొమమ్నెను గనుక అతడు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 17:18 => తాను వారిని కనుగొనిన సంగతి పనివాడు ఒకడు అబాష్లోమునకు 

తెలిపెను గాని వారిదద్రు వేగిరముగా పోయి బహూరీములో ఒకని యిలుల్ చేరి అతని యింటి ముంగిట 

ఒక బావి యుండగా దానిలో దిగి దాగియుండిరి. 

వచనము 19 

నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు 

యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన దోషమును 

జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

2 సమూయేలు 19:26 => అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను 

గనుక గాడిదమీద గంత కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ 

మోసము చేసెను. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 
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తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

వచనము 20 

నేను పాపము చేసితినని నాకు తెలిసినది గనుక యోసేపు వారందరితో కూడ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ ఎదురొక్నుటకై నేను ముందుగా వచిచ్యునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  
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కీరత్నలు 81:15 => యెహోవాను దేవ్షించువారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశవ్తముగా 

నుండును. 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

వచనము 21 

అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని శపించిన యీ షిమీ 

మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరో ద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 
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రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరో ద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 79:8 => మేము బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని 

నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్  

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:6 => జనులందరును బలాఢుయ్లందరును దావీదు ఇరు పారశ్వ్ములనుండగా 

రాజైన దావీదు మీదను అతని సేవకులందరి మీదను రాళుల్ రువువ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబాష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 
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2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 

ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు 

వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

2 సమూయేలు 16:14 => రాజును అతనితోకూడనునన్ జనులందరును బడలినవారై యొకానొక 

చోటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 10:16 => కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన 

యెహోవా యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 

నిరగ్మకాండము 10:17 => మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా 

మీదనుండి యీ చావు మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 

1 సమూయేలు 26:21 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, ఈ దినమున నాపార్ణము నీ 

దృషిట్కి పిర్యముగా నుండినదాని బటిట్ నేను నీకిక కీడుచేయను. దావీదా నాయనా, నాయొదద్కు 

తిరిగిరముమ్; వెఱి ఱ్వాడనై నేను బహు తపుప్చేసితిననగా 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 
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2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబాష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబాష్లోము ఇంటనుండెను. 

2 సమూయేలు 13:33 => కాబటిట్ నా యేలినవాడవగు నీవు రాజకుమారులందరును మరణమైరని 

తలచి విచారపడవదుద్; అమోన్ను మాతర్మే మరణమాయెననెను. 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషుట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

పర్సంగి 7:21 => నీ పనివాడు నినున్ శపించుట నీకు వినబడకుండునటుల్ చెపుప్డు మాటలు 

లక్షయ్పెటట్కుము. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 22 

దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ సమయమున మీరు నాకు 

విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష నొందుదురా? యిపుప్డు 

నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని చెపిప్ పర్మాణముచేసి 
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కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 

కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

యిరిమ్యా 22:23 => లెబానోను నివాసినీ, దేవదారు వృక్షములలో గూడు కటుట్కొనినదానా, 

పర్సవించు సతరీకి కలుగు వేదనవంటి కషట్ము నీకు వచుచ్నపుప్డు నీవు బహుగా కేకలువేయుదువు గదా!  

హోషేయ 5:15 => వారు మనసుస్ తిర్పుప్కొని ననున్ వెదకువరకు నేను తిరిగి నా సథ్లమునకు 

పోవుదును; తమకు దురవసథ్ సంభవింపగా వారు ననున్ బహు శీఘర్ముగా వెదకుదురు. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబాష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

ఆదికాండము 48:14 => మనషేష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషేష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషేష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషేష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 
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1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 12:25 => తరువాత యరొబాము ఎఫార్యిము మనయ్మందు షెకెమను పటట్ణము కటిట్ంచి 

అచచ్ట కాపురముండి అచచ్టనుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కటిట్ంచెను. 

హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

హోషేయ 4:16 => పెయయ్ మొండితనము చూపునటుట్ ఇశార్యేలువారు మొండితనము 

చూపియునాన్రు గనుక విశాలసథ్లమందు మేయు గొఱఱ్పిలల్కు సంభవించునటుల్ దేవుడు వారికి 

సంభవింపజేయును. 

హోషేయ 4:17 => ఎఫార్యిము విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిముమ్. 

హోషేయ 5:3 => ఎఫార్యిమును నేనెరుగుదును; ఇశార్యేలు వారు నాకు మరుగైనవారు కారు. 

ఎఫార్యిమూ, నీవు ఇపుప్డే వయ్భిచరించుచునాన్వు; ఇశార్యేలు వారు అపవితుర్లైరి. 

నిరగ్మకాండము 10:16 => కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన 

యెహోవా యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 

1 రాజులు 11:28 => అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు 

ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన 

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 

ఆమోసు 5:6 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి; అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు, ఆశర్యింపనియెడల 

బేతేలులో ఎవరును ఆరిప్వేయలేకుండ అగిన్ పడినటుల్ ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని 

నాశనము చేయును. 

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 
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తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

వచనము 23 

నీకు మరణశిక్ష విధింపనని షిమీతో సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

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. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళిల్పోయిరి. వారు 

వెళిల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 26:9 => దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని 

చంపి నిరో ద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

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

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 24 

మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన 

దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు కాళుల్ కడుగుకొనకయు, 

గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 
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మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

1 సమూయేలు 11:13 => సౌలు నేడు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు రక్షణ కలుగజేసెను గనుక ఈ 

దినమున ఏ మనుషుయ్ని మీరు చంపవదద్నెను. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళిల్రి. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

యిరిమ్యా 38:5 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా అతడు మీవశమున ఉనాన్డు, రాజు మీకు అడ డ్ము 

రాజాలడనగా 
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మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

వచనము 25 

రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కూడ 

రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 

1 రాజులు 2:8 => మరియు బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరివాడునైన షిమీ 

నీయొదద్ నునాన్డు; నేను మహనయీమునకు వెళుల్చుండగా అతడు ననున్ శపించెను. ననున్ 

ఎదురొక్నుటకై అతడు యొరాద్ను నదియొదద్కు దిగి రాగా యెహోవాతోడు కతిత్చేత నేను నినున్ చంపనని 

పర్మాణము చేసితిని. 

1 రాజులు 2:9 => వానిని నిరో ద్షిగా ఎంచవదుద్; నీవు సుబుదిధ్గలవాడవు గనుక వానినేమి 

చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండుర్కలు రకత్ముతో సమాధికి దిగజేయుము. 

1 రాజులు 2:37 => నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిదోర్ను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు 

చచుచ్ట నిశచ్యమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ పార్ణమునకు నీవే ఉతత్రవాదివనగా 

1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 
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1 సమూయేలు 28:10 => అందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష 

యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 

1 సమూయేలు 30:15 => ఆ దండును కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు 

వాని నడుగగా వాడు నేను నినున్ చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు దేవునిబటిట్ నీవు 

నాకు పర్మాణము చేసినయెడల ఆ దండును కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదుననెను. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

2 రాజులు 25:24 => గెదలాయ్ వారితోను వారి జనులతోను పర్మాణముచేసి కలీద్యులకు మనము 

దాసులమైతిమని జడియవదుద్, దేశమందు కాపురముండి బబులోను రాజునకు మీరు సేవచేసినయెడల 

మీకు మేలు కలుగునని చెపెప్ను. 

వచనము 26 

అందుకతడు నా యేలినవాడా రాజా, నీ దాసుడనైన నేను కుంటివాడను గనుక గాడిదమీద గంత 

కటిట్ంచి యెకిక్ రాజుతో కూడ వెళిల్పోదునని నేననుకొనగా నా పనివాడు ననున్ మోసము చేసెను. 

2 సమూయేలు 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:12 => నీ యింట ఆమెను చేరుచ్కొనిన తరువాత ఆమె తల కౌష్రము 

చేయించుకొని 
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2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

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 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:4 => పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను 

ధరించుకొనలేదు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 8:34 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళిల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

వచనము 27 

సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో అబదధ్మాడెను. అయితే నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో దాని 

చేయుము. 

2 సమూయేలు 16:17 => అబాష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 
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2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

వచనము 28 

నా తండిర్ యింటివారందరు నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దృషిట్కి మృతులవంటివారై 

యుండగా, నీవు నీ బలల్యొదద్ భోజనము చేయువారిలో నీ దాసుడనైన ననున్ చేరిచ్తివి. కాబటిట్ ఇకను 

రాజవైన నీకు మొఱఱ్పెటుట్టకు నాకేమి నాయ్యమని అనగా 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 4:4 => సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు 

ఒకడుండెను. యెజెర్యేలునుండి సౌలును గురించియు యోనాతానును గురించియు వరత్మానము 

వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; వాని దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు 

పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు మెఫీబోషెతు. 

2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

1 రాజులు 13:13 => పిమమ్ట అతడు తన కుమారులను పిలిచి నాకొరకు గాడిదకు గంతకటుట్డని 

చెపప్గా వారు అతని కొరకు గాడిదకు గంతకటిట్రి. అతడు దానిమీద ఎకిక్ దైవజనుని కనుగొనవలెనని 

పోయి 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

వచనము 29 

రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ 

ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

2 సమూయేలు 16:3 => రాజు నీ యజమానుని కుమారుడు ఎకక్డనునాన్డని అడిగెను. అందుకు 

సీబా చితత్గించుము, ఈవేళ ఇశార్యేలీయులు తన తండిర్ రాజయ్మును తనకు తిరిగి యిపిప్ంతురనుకొని 

అతడు యెరూషలేములో నిలిచియునాన్డనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 
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2 సమూయేలు 14:17 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు గనుక నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవుని దూతవంటివాడవై మంచి చెడ డ్లనిన్యు విచారింప 

చాలియునాన్వు; కాబటిట్ నీ దాసినగు నేను నా యేలినవాడగు రాజు సెలవిచిచ్న మాట 

సమాధానకరమగునని అనుకొంటిననెను. 

2 సమూయేలు 14:20 => సంగతిని రాజుతో మరుగుమాటలతో మనవి చేయుటకు నీ సేవకుడగు 

యోవాబు ఏరాప్టు చేసెను. ఈ లోకమందు సమసత్మును ఎరుగుటయందు నా యేలినవాడవగు నీవు 

దేవదూతల జాఞ్నమువంటి జాఞ్నము గలవాడవు. 

1 సమూయేలు 29:9 => అందుకు ఆకీషు దైవదూతవలె నీవు నా దృషిట్కి కనబడుచునాన్వని 

నేనెరుగుదును గాని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇతడు మనతోకూడ యుదధ్మునకు రాకూడదని 

చెపుప్చునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుండగా వారు అతనిని 

దావీదునొదద్కు పిలువనంపిరి. రాజు సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాసుడనైన నేనే సీబాను 

అనెను. 

2 సమూయేలు 19:17 => అతనియొదద్ వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయులు ఉండిరి. మరియు సౌలు 

కుటుంబమునకు సేవకుడగు సీబాయును అతని పదునయిదుగురు కుమారులును అతని 

యిరువదిమంది దాసులును వచిచ్ 

సామెతలు 30:10 => దాసునిగూరిచ్ వాని యజమానునితో కొండెములు చెపప్కుము వాడు నినున్ 

శపించును ఒకవేళ నీవు శికాష్రు హ్డవగుదువు. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 
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ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 30 

అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక 

అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

1 సమూయేలు 26:16 => నీ పర్వరత్న అనుకూలము కాదు, నీవు శిక్షకు పాతుర్డవే; యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందిన నీ యేలినవానికి నీవు రక్షకముగా నుండలేదు; యెహోవా జీవముతోడు నీవు 

మరణశిక్షకు పాతుర్డవు. రాజుయొకక్ యీటె యెకక్డనునన్దో చూడుము, అతని తలగడ యొదద్నునన్ 

నీళల్బుడిడ్ యెకక్డనునన్దో చూడుము అని పలికెను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 9:13 => మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురముండి సదాకాలము రాజు 

బలల్యొదద్ భోజనము చేయుచుండెను. అతని కాళుల్ రెండును కుంటివి. 
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2 రాజులు 8:3 => అయితే ఆ యేడు సంవతస్రములు గతించిన తరువాత ఆ సతరీ ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండి వచిచ్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు మనవి చేయుటకై రాజునొదద్కు 

పోయెను. 

రూతు 2:10 => అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు 

లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత 

నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

వచనము 31 

మరియు గిలాదీయుడగు బరిజ్లల్యి రోగెలీమునుండి యొరాద్ను అదద్రికి వచిచ్ రాజుతోకూడ నది 

దాటెను. 
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యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

2 సమూయేలు 9:9 => అపుప్డు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలువనంపి సౌలునకును అతని 

కుటుంబమునకును కలిగిన సొతత్ంతటిని నీ యజమానుని కుమారునికి నేనిపిప్ంచియునాన్ను; 

వచనము 32 
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బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై యుండెను. అతడు అధిక 

ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన పదారథ్ములను 

పంపించుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 1:26 => నా సహోదరుడా, యోనాతానా నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి నీ 

నిమితత్ము నేను బహు శోకము నొందుచునాన్ను నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది సతరీలు చూపు 

పేర్మకంటెను అది అధికమైనది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఆదికాండము 28:21 => తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వసత్రములను నాకు 

దయచేసినయెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 11:36 => ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి 

బయలుదేరిన మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద 

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడ డ్గింపకుము. 

వచనము 33 
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యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ నది దాటవలెనని రాజు 

బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

ఎజార్ 2:61 => మరియు యాజకులలో హబాయాయ్ వంశసుథ్లు, హాకోక్జు వంశసుథ్లు, 

గిలాదీయుడైన బరిజ్లల్యి యొకక్ కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేళల్నుబటిట్ బరిజ్లల్యి అని 

పిలువబడినవాని వంశసుథ్లు. 

నెహెమాయ్ 7:63 => హబాయాయ్ వంశసుథ్లు హకోక్జు వంశసుథ్లు బరిజ్లల్యి వంశసుథ్లు, అనగా 

గిలాదీయులైన బరిజ్లల్యి కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బరిజ్లల్యి 

వంశసుథ్లును యాజక సంతానులు. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

వచనము 34 

బరిజ్లల్యి రాజవగు నీతోకూడ యెరూషలేమునకు వచుచ్టకు ఇక నేనెనిన్ దినములు బర్తుకబోవుదును? 

ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 25:7 => అబార్హాము బర్దికిన సంవతస్రములు నూట డెబబ్దియైదు. 
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ఆదికాండము 47:28 => యాకోబు ఐగుపుత్ దేశములో పదునేడు సంవతస్రములు బర్దికెను. 

యాకోబు దినములు, అనగా అతడు జీవించిన సంవతస్రములు నూట నలుబదియేడు. 

ఆదికాండము 50:26 => యోసేపు నూటపది సంవతస్రములవాడై మృతి పొందెను. వారు సుగంధ 

దర్వయ్ములతో అతని శవమును సిదధ్పరచి ఐగుపుత్ దేశమందు ఒక పెటెట్లో ఉంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

కీరత్నలు 90:3 => నీవు మనుషుయ్లను మంటికి మారుచ్చునాన్వు నరులారా, తిరిగిరండని నీవు 

సెలవిచుచ్చునాన్వు. 

కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  
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సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

2 సమూయేలు 17:27 => దావీదు మహనయీమునకు వచిచ్నపుప్డు అమోమ్నీయుల రబాబ్ 

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

1 సమూయేలు 25:2 => కరెమ్లులోని మాయోనునందు ఆసిత్గలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు 

బహు భాగయ్వంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱఱ్లును వెయియ్ మేకలును ఉండెను. అతడు కరెమ్లులో 

తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుటకై పోయియుండెను. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

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 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 

2 సమూయేలు 16:1 => దావీదు కొండ శిఖరము అవతల కొంచెము దూరము వెళిల్న తరువాత 

మెఫీబోషెతు సేవకుడైన సీబా గంతలు కటిట్న రెండు గాడిదలను తీసికొనివచెచ్ను; రెండు వందల 

రొటెట్లును నూరు దార్క్ష గెలలును నూరు అంజూరపు అడలును దార్కాష్రసపు తితిత్ ఒకటియు వాటిమీద 

వేసియుండెను. 

2 సమూయేలు 19:3 => నాటి విజయము జనులకందరికి దుఃఖమునకు కారణమాయెను. 
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2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 

2 రాజులు 15:20 => మెనహేము ఇశార్యేలులో భాగయ్వంతులైన గొపప్వారిలో పర్తి మనిషియొదద్ను 

ఏబదేసి తులముల వెండి వసూలుచేసి యీ దర్వయ్మును అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గనుక అషూష్రు రాజు 

దేశమును విడిచి వెళిల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

దానియేలు 2:48 => అపుప్డు రాజు దానియేలును బహుగా హెచిచ్ంచి, అనేక గొపప్ దానములిచిచ్, 

అతనిని బబులోను సంసాథ్నమంతటిమీద అధిపతినిగాను బబులోను జాఞ్నులందరిలో పర్ధానునిగాను 

నియమించెను. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

వచనము 35 

నేటికి నాకు ఎనుబది యేండాల్యెను. సుఖదుఃఖములకునన్ భేదమును నేను గురిత్ంపగలనా? 

అనన్పానముల రుచి నీ దాసుడనైన నేను తెలిసికొనగలనా? గాయకుల యొకక్యు గాయకురాండర్ 

యొకక్యు సవ్రము నాకు వినబడునా? కావున నీ దాసుడనగు నేను నా యేలిన వాడవును రాజవునగు 

నీకు ఎందుకు భారముగా నుండవలెను? 
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2 సమూయేలు 9:11 => నా యేలినవాడగు రాజు తన దాసునికిచిచ్న యాజఞ్ అంతటి చొపుప్న నీ 

దాసుడనైన నేను చేసెదనని సీబా రాజుతో చెపెప్ను. కాగా మెఫీబోషెతు రాజకుమారులలో ఒకడైనటుట్గా 

రాజు బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుచుండెను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

వచనము 36 

నీ దాసుడనైన నేను నీతోకూడ నది దాటి అవతలకు కొంచెము దూరము వచెచ్దను గాని రాజవగు నీవు 

నాకంత పర్తుయ్పకారము చేయనేల? 

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 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

కీరత్నలు 39:5 => నా దినముల పరిమాణము నీవు బెతెత్డంతగా చేసియునాన్వు నీ సనిన్ధిని నా 

ఆయుషాక్లము లేనటే ట్ యునన్ది. ఎంత సిథ్రుడైనను పర్తివాడును కేవలము వటిట్ ఊపిరివలె ఉనాన్డు.

(సెలా.)  

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

వచనము 37 
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నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి 

తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో దానిని అతనికి 

చేయుమని మనవిచేయగా 

యోబు 6:30 => నా నోట అనాయ్యముండునా? దురామ్రగ్త రుచి నా నోరు తెలిసికొనజాలదా? 

యోబు 12:11 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంపదా? 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

1 పేతురు 2:3 => కొర్తత్గా జనిమ్ంచిన శిశువులను పోలినవారై, నిరమ్లమైన వాకయ్మను పాలవలన 

రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమితత్ము, ఆ పాలను అపేకిష్ంచుడి. 

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

సంవతస్రములు రాకముందే, 

పర్సంగి 12:2 => తేజసుస్నకును సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములకును చీకటి కమమ్కముందే, వాన వెలిసిన 

తరువాత మేఘములు మరల రాకముందే, నీ బాలయ్దినములందే నీ సృషిట్కరత్ను సమ్రణకు 

తెచుచ్కొనుము. 

పర్సంగి 12:3 => ఆ దినమున ఇంటి కావలివారు వణకుదురు బలిషు ఠ్లు వంగుదురు, విసరువారు 

కొదిద్మంది యగుటచేత పని చాలించుకొందురు, కిటికీలలోగుండ చూచువారు కానలేకయుందురు. 

పర్సంగి 12:4 => తిరుగటిరాళల్ ధవ్ని తగిగ్పోవును, వీధి తలుపులు మూయబడును, పిటట్యొకక్ 

కూతకు ఒకడు లేచును; సంగీతమును చేయు సతరీలు, నాదము చేయువారందరును నిశచ్బద్ముగా 

ఉంచబడుదురు. 

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. 

ఎజార్ 2:65 => వీరుగాక వీరి దాసులును దాసురాండుర్ను ఏడు వేల మూడువందల ముపప్ది 

యేడుగురు. మరియు వారిలో గాయకులును గాయకురాండుర్ను రెండువందలమంది యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 7:67 => వీరు గాక వీరి పనివారును పనికతెత్లును ఏడు వేల మూడు వందల ముపప్ది 

యేడుగురును, గాయకులలో సతరీ పురుషులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:8 => అందుకు ఫరో కుమారెత్ వెళుల్మని చెపప్గా ఆ చినన్ది వెళిల్ ఆ బిడ డ్ తలిల్ని 

పిలుచుకొని వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:4 => ఆ పిలల్ను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలకపోయినయెడల వాడును 

వాని పొరుగువాడును తమ లెకక్ చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను. 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:33 => రాజు నీవు నాతో కూడ వచిచ్నయెడల నాకు భారముగా ఉందువు; 

కీరత్నలు 71:9 => వృదాధ్పయ్మందు ననున్ విడనాడకుము నా బలము కీష్ణించినపుప్డు ననున్ 

విడువకుము. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 12:4 => తిరుగటిరాళల్ ధవ్ని తగిగ్పోవును, వీధి తలుపులు మూయబడును, పిటట్యొకక్ 

కూతకు ఒకడు లేచును; సంగీతమును చేయు సతరీలు, నాదము చేయువారందరును నిశచ్బద్ముగా 

ఉంచబడుదురు. 
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లూకా 7:25 => మరేమి చూడ వెళిల్తిరి? సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో పర్శసత్ 

వసత్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు. 

వచనము 38 

రాజు కింహాము నాతోకూడ రావచుచ్ను, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైన దానిని నేను అతనికి చేసెదను, 

మరియు నావలన నీవు కోరునదంతయు నేను చేసెదనని సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

వచనము 39 

జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; 

తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

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

సంవతస్రములు రాకముందే, 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

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. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

Page  of 1066 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 47:30 => నా పితరులతో కూడ నేను పండుకొనునటుల్ ఐగుపుత్లోనుండి ననున్ 

తీసికొనిపోయి వారి సమాధిలో ననున్ పాతిపెటుట్మని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 50:13 => అతని కుమారులు కనాను దేశమునకు అతని శవమును తీసికొనిపోయి 

మకేప్లా పొలమందునన్ గుహలో పాతిపెటిట్రి. దానిని ఆ పొలమును అబార్హాము తనకు శమ్శా 

నముకొరకు సావ్సథ్య్ముగానుండు నిమితత్ము మమేర్ యెదుట హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను యెదద్ కొనెను 

1 రాజులు 13:22 => ఆయన సెలవిచిచ్న నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచిచ్, నీవు 

అచచ్ట అనన్ పానములు పుచుచ్కొనవలదని ఆయన సెలవిచిచ్న సథ్లమున భోజనము చేసియునాన్వు 

గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:40 => యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును 

తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 
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1 రాజులు 2:7 => నేను నీ సహోదరుడైన అబాష్లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన 

బరిజ్లల్యి కుమారులు నా సహాయమునకు వచిచ్రి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బలల్యొదద్ 

భోజనము చేయువారిలో వారిని చేరుచ్ము. 

యిరిమ్యా 41:17 => కారేహ కుమారుడైన యోహానానును అతనితో కూడనునన్ సేనల 

యధిపతులందరును మిసాప్దగగ్రనుండి ఇషామ్యేలు నొదద్నుండి జనశేషమంతటిని, అనగా గిబియోను 

దగగ్రనుండి ఇషామ్యేలు కొనిపోయిన యోధులను సతరీలను పిలల్లను, రాజపరివారమును మరల 

రపిప్ంచిరి;  

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 40 

యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును తోడుకొనిరాగా రాజు 

కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

యిరిమ్యా 41:17 => కారేహ కుమారుడైన యోహానానును అతనితో కూడనునన్ సేనల 

యధిపతులందరును మిసాప్దగగ్రనుండి ఇషామ్యేలు నొదద్నుండి జనశేషమంతటిని, అనగా గిబియోను 

దగగ్రనుండి ఇషామ్యేలు కొనిపోయిన యోధులను సతరీలను పిలల్లను, రాజపరివారమును మరల 

రపిప్ంచిరి;  

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 41 
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ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు 

నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళిల్ పోయెను. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:26 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని సహోదరులకందరికిని వందనములు 

చేయుడి. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబాష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 
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ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 28:3 => సరవ్శకిత్గల దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించి నీవు అనేక జనములగునటుల్ నీకు 

సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి నినున్ విసత్రింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు 

అబార్హామునకిచిచ్న దేశమును నీవు సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనునటుల్ 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 47:10 => ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళిల్పోయెను. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళిల్ పోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:25 => అంతట బిలాము లేచి తన చోటికి తిరిగి వెళె ల్ను; బాలాకును తన 

తోర్వను వెళె ల్ను. 

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళిల్పోయిరి. 

ఆదికాండము 29:13 => లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు 

అతనిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని 

పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  
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1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళిల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:22 => తరువాత యౌవనుడగు అబాష్లోమును రపిప్ంపుమని అతడు సెలవియయ్గా 

యోవాబు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి రాజును సుత్తించి రాజవగు నీవు నీ దాసుడనైన నా మనవి 

అంగీకరించినందున నా యేలిన వాడవగు నీవలన నేను అనుగర్హము నొందితినని నాకు తెలిసెనని 

చెపిప్ లేచి గెషూరునకు పోయి 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

వచనము 42 

యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, మీకు కోపమెందుకు? 

ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు యినాము ఏమైన 

ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

2 సమూయేలు 19:11 => రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

2 సమూయేలు 19:12 => మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు 

సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని 

యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 19:14 => అతడు పోయి యెవరును తపప్కుండ యూదావారినందరిని రాజునకు 

ఇషట్పూరవ్కముగా లోబడునటుల్ చేయగా నీవును నీ సేవకులందరును మరల రావలెననన్ వరత్మానము 

వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. రాజు తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 

2 సమూయేలు 19:15 => యూదావారు రాజును ఎదురొక్నుటకును రాజును నది యివతలకు 

తోడుకొని వచుచ్టకును గిలాగ్లునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

ఆదికాండము 31:46 => మరియు యాకోబు రాళుల్ కూరుచ్డని తన బంధువులతో చెపెప్ను. వారు 

రాళుల్ తెచిచ్ కుపప్వేసిరి; అకక్డ వారు ఆ కుపప్యొదద్ భోజనము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 19:37 => నేను నా ఊరి యందుండి మరణమై నా తలిదండుర్ల సమాధియందు 

పాతిపెటట్బడుటకై అచచ్టికి తిరిగిపోవునటుల్ నాకు సెలవిముమ్, చితత్గించుము, నీ దాసుడగు కింహాము 

నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుచ్టకు సెలవిముమ్; నీ దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో 

దానిని అతనికి చేయుమని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

వచనము 43 
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అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక 

సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను గురించి మీతో ముందుగా 

మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? అని యూదావారితో పలికిరి. 

యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:1 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద 

యెటిట్ది? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని చెపిప్ 

అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 

యోహాను 7:5 => ఆయన సహోదరులైనను ఆయనయందు విశావ్సముంచలేదు. 

యోహాను 7:6 => యేసు నా సమయమింకను రాలేదు; మీ సమయమెలల్పుప్డును సిదధ్ముగానే 

యునన్ది. 

2 సమూయేలు 19:3 => నాటి విజయము జనులకందరికి దుఃఖమునకు కారణమాయెను. 

ఆదికాండము 31:26 => అపుప్డు లాబాను యాకోబుతో నీవేమి చేసితివి? ననున్ మోసపుచిచ్, కతిత్తో 

చెరపటట్బడిన వారినివలె నా కుమారెత్లను కొనిపోవనేల? 

ఆదికాండము 31:27 => నీవు నాకు చెపప్క రహసయ్ముగా పారిపోయి ననున్ మోసపుచిచ్తివేల? 

సంభర్మముతోను పాటలతోను మదెద్లతోను సితారాలతోను నినున్ సాగనంపుదునే. 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 
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2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరో ద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 
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వచనము 1 

బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు అచచ్టనుండెను. వాడు 

దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు సావ్సథ్య్ము 

ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని బాకా 

ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 19:12 => మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు 

సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని 

యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన 

దానిలో కొంత అపహరించి ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => రాము అమీమ్నాదాబును కనెను, అమీమ్నాదాబు యూదావారికి 

పెదద్యైన నయసోస్నును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:13 => యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన 

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:14 => నాలుగవవాడైన నెతనేలును, అయిదవవాడైన రదద్యిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

వచనము 2 

ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను 

నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 
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2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబాష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

2 సమూయేలు 19:14 => అతడు పోయి యెవరును తపప్కుండ యూదావారినందరిని రాజునకు 

ఇషట్పూరవ్కముగా లోబడునటుల్ చేయగా నీవును నీ సేవకులందరును మరల రావలెననన్ వరత్మానము 

వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. రాజు తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:26 => ఒకరినొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరియందొకరము 

అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 
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నాయ్యాధిపతులు 8:1 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయులు గిదోయ్నుతో నీవు మాయెడల చూపిన మరాయ్ద 

యెటిట్ది? మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు నీవు పోయినపుప్డు మముమ్ నేల పిలువలేదని చెపిప్ 

అతనితో కఠినముగా కలహించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

నాయ్యాధిపతులు 12:1 => ఎఫార్యిమీయులు కూడుకొని ఉతత్రదికుక్నకు పోయి నీవు 

అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము చేయబోయినపుప్డు నీతో వచుచ్టకు మముమ్ నేల పిలువలేదు? నీవు 

కాపురమునన్ నీ యింటిని అగిన్తో కాలిచ్వేయుదుమని యెఫాత్తో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 12:2 => యెఫాత్నాకును నా జనులకును అమోమ్నీయులతో గొపప్ కలహము 

కలిగినపుప్డు నేను మిముమ్ను పిలిచితిని గాని మీరు వారిచేతులలోనుండి ననున్ రకిష్ంపలేదు. మీరు 

ననున్ రకిష్ంపకపోవుట నేను చూచి 

నాయ్యాధిపతులు 12:3 => నా పార్ణమును అరచేతిలో ఉంచుకొని అమోమ్నీయులతో యుదధ్ము 

చేయపోతిని. అపుప్డు యెహోవా వారిని నాచేతి కపప్గించెను గనుక నాతో పోటాల్డుటకు మీరేల నేడు 

వచిచ్తిరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12 :4 => అపుప్డు యెఫాత్ గిలాదువారి నందరిని పోగుచేసికొని 

ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయగా గిలాదువారు ఎఫార్యిమీయులను జయించిరి. ఏలయనగా 

వా రు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల కు ను మ న షీష్ యు ల కు ను మ ధయ్ ను గి లా దు వా రై న మీ రు 

ఎఫార్యిమీయులయెదుట నిలువక పారిపోయినవారనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:5 => ఎఫార్యిమీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై గిలాదువారు యొరాద్ను దాటు 

రేవులను పటుట్కొనగా పారిపోయిన ఎఫార్యిమీయులలో ఎవడో ననున్ దాటనియుయ్డని చెపిప్నపుప్డు 

గిలాదువారు నీవు ఎఫార్యిమీయుడవా అని అతని నడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 
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యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరో ద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడ డ్గడియలంత సిథ్రములు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

యాకోబు 3:3 => గుఱఱ్ములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళె ల్ము పెటిట్, వాటి శరీరమంతయు 

తిర్పుప్దుము గదా 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  
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యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

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

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

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

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 
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యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => అపుప్డు అమజాయ్ ఎఫార్యిములోనుండి తనయొదద్కు వచిచ్న 

సైనయ్మును వేరుపరచి మీ యిండల్కు తిరిగివెళుల్డని వారికి సెలవిచెచ్ను; అందుకు వారి కోపము 

యూదావారిమీద బహుగా రగులుకొనెను, వారు ఉగుర్లై తమ యిండల్కు తిరిగిపోయిరి. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 3 

దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచిచ్, తన యింటికి తాను కాపుగా నుంచిన తన 

ఉపపతున్లైన పదిమంది సతరీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని పోషించుచుండెను గాని 

వారియొదద్కు పోకుండెను; వారు కావలియందుంచబడిన వారై బర్తికినంతకాలము విధవరాండర్వలె 

ఉండిరి.  
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2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

2 సమూయేలు 19:42 => యూదా వారందరు రాజు మీకు సమీపబంధువుడై యునాన్డు గదా, 

మీకు కోపమెందుకు? ఆలాగుండినను మాలో ఎవరమైనను రాజు సొముమ్ ఏమైనను తింటిమా? మాకు 

యినాము ఏమైన ఇచెచ్నా? అని ఇశార్యేలువారితో అనిరి. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

2 సమూయేలు 23:6 => ఒకడు ముండల్ను చేత పటుట్కొనుటకు భయపడినటుల్ దురామ్రుగ్లు 

విసరిజ్ంపబడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

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 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 
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1 సమూయేలు 30:22 => దావీదుతోకూడ వెళిల్నవారిలో దురామ్రుగ్లును, పనికిమాలినవారునైన 

కొందరు వీరు మనతోకూడ రాక నిలిచిరి గనుక తమ భారయ్లను పిలల్లను తపప్ మనకు మరల వచిచ్న 

దోపుడు సొముమ్లో మన మేమియు వీరికియయ్ము; తమ భారయ్ పిలల్లను వారు తీసికొని పోవచుచ్ననిరి. 

కీరత్నలు 17:13 => యెహోవా లెముమ్, వానిని ఎదురొక్ని వానిని పడగొటుట్ము దుషుట్నిచేతిలోనుండి 

నీ ఖడగ్ముచేత ననున్ రకిష్ంపుము 

సామెతలు 26:21 => వేడిబూడిదెకు బొగుగ్లు అగిన్కి కటెట్లు కలహములు పుటిట్ంచుటకు 

కలహపిర్యుడు. 

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

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? 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:27 => అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా 

ఇశార్యేలీయులు మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 
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2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను 

సజీవియైయుండగా అతని సమక్షమున నిలిచిన పెదద్లను పిలిపించి--యీ జనులకు నేనేమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెను? మీరు చెపుప్ ఆలోచన ఏది అని అడుగగా 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 22:25 => రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా 

యొరాద్నును సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన 

మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని వారగునటుల్ 

చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:28 => ఎబెదు కుమారుడైన గాలు ఇటల్నెను అబీమెలెకు ఏపాటివాడు? షెకెము 

ఏపాటివాడు? మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? అతడు యెరుబబ్యలు కుమారుడు 
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కాడా? జెబులు అతని ఉదోయ్గి కాడా? షెకెము తండిర్యైన హమోరువారికి దాసులమగుదము గాని 

మనము అతనికెందుకు దాసులము కావలెను? 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 13:3 => యోనాతాను గెబాలోనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండును హతముచేయగా ఆ 

సంగతి ఫిలిషీత్యులకు వినబడెను; మరియు దేశమంతట హెబీర్యులు వినవలెనని సౌలు బాకా 

ఊదించెను. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

1 సమూయేలు 25:10 => నాబాలు దావీదు ఎవడు? యెషష్యి కుమారుడెవడు? తమ 

యజమానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇపుప్డు అనేకులునాన్రు. 

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 
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పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళిల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 5:6 => అబదధ్మాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహతయ్ 

జరిగించువారు యెహోవాకు అసహుయ్లు. 

సామెతలు 11:11 => యథారథ్వంతుల దీవెనవలన పటట్ణమునకు కీరిత్ కలుగును భకిత్హీనుల 

మాటలు దానిని బోరల్దోర్యును. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 16:27 => పనికిమాలినవాడు కీడును తర్వివ్ పైకెతుత్ను వాని పెదవులమీద అగిన్ 

మండుచునన్టుట్నన్ది. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరో ద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  
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పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱి ఱ్తనము. 

నహూము 1:11 => నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వయ్రథ్మైన వాటిని బోధించిన వాడొకడు 

నీలోనుండి బయలుదేరియునాన్డు. 

మారుక్ 3:24 => ఒక రాజయ్ము తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినయెడల, ఆ రాజయ్ము 

నిలువనేరదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

వచనము 4 

తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా దగగ్రకు 

యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 

2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 
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కీరత్నలు 118:8 => మనుషుయ్లను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

కీరత్నలు 118:9 => రాజులను నముమ్కొనుటకంటె యెహోవాను ఆశర్యించుట మేలు. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరో ద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 6:67 => కాబటిట్ యేసు మీరుకూడ వెళిల్పోవలెనని యునాన్రా? అని పండెర్ండుమందిని 

అడుగగా 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

2 సమూయేలు 19:15 => యూదావారు రాజును ఎదురొక్నుటకును రాజును నది యివతలకు 

తోడుకొని వచుచ్టకును గిలాగ్లునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:40 => యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును 

తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:41 => ఇటుల్ండగా ఇశార్యేలు వారందరును రాజునొదద్కు వచిచ్ మా 

సహోదరులగు యూదావారు ఎందుకు నినున్ దొంగిలించుకొని నీ యింటివారిని నీవారిని యొరాద్ను 

ఇవతలకు తోడుకొని వచిచ్రని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:17 => అయితే యూదా పటట్ణములలో కాపురముండు 

ఇశార్యేలువారిమీద రెహబాము ఏలుబడి చేసెను. 
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2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 53:3 => వారందరును దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు ఒకడును తపప్కుండ 

అందరును చెడియునాన్రు మేలు చేయువారెవరును లేరు ఒకక్డైనను లేడు.  

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 5 

అమాశా యూదావారిని సమకూరుచ్టకై వెళిల్పోయెను. అతడు ఆలసయ్ము చేసినందున అతనికి 

నిరణ్యించిన కాలము మీరిపోయినపుప్డు 

2 సమూయేలు 15:16 => అపుప్డు రాజు నగరిని కనిపెటుట్టకై ఉపపతున్లగు పదిమందిని ఉంచిన 

మీదట తన యింటివారినందరిని వెంటబెటుట్కొని కాలినడకను బయలుదేరెను. 

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 అబాష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 
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ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

కీరత్నలు 30:1 => యెహోవా, నా శతుర్వులను నా విషయమై సంతోషింపనియయ్క నీవు 

ననున్దధ్రించియునాన్వు అందుకై నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

వచనము 6 

దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; 

వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని 

సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 17:25 => అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 
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2 సమూయేలు 20:8 => వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని 

కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల 

కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర వదులై కతిత్ నేలపడెను. 

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

వచనము 7 

కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ 

యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 19:13 => మరియు అమాశాయొదద్కు దూతలను పంపినీవు నాకు ఎముక నంటిన 

బంధువుడవు మాంసము నంటిన బంధువుడవు కావా? యోవాబునకు బదులు నినున్ సైనాయ్ధిపతిగా 

నేను ఖాయ పరచనియెడల దేవుడు గొపప్ అపాయము నాకు కలుగ జేయును గాకని చెపుప్డనెను. 

1 సమూయేలు 13:8 => సమూయేలు చెపిప్నటుట్ అతడు ఏడు దినములు ఆగి, సమూయేలు 

గిలాగ్లునకు రాకపోవుటయు, జనులు తనయొదద్నుండి చెదరిపోవుటయు చూచి 

1 సమూయేలు 20:35 => ఉదయమున యోనాతాను దావీదుతో నిరణ్యము చేసికొనిన వేళకు ఒక 

పనివాని పిలుచుకొని పొలములోనికి పోయెను. 

2 సమూయేలు 20:8 => వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని 

కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల 

కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర వదులై కతిత్ నేలపడెను. 
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వచనము 8 

వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను 

తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర 

వదులై కతిత్ నేలపడెను. 

2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 

ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 
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2 సమూయేలు 18:12 => అందుకు వాడు యౌవనుడైన అబాష్లోమును ఎవడును ముటట్కుండ 

జాగర్తత్పడుడని రాజు నీకును అబీషైకిని ఇతత్యికిని ఆజఞ్ నిచుచ్చుండగా నేను వింటిని; వెయియ్ 

తులముల వెండి నాచేతిలో పెటిట్నను రాజు కుమారుని నేను చంపను. 

2 సమూయేలు 21:17 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ 

చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు 

ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు 

ఒక యుదధ్మందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ 

ముగుగ్రిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 19:7 => నీవు బయటికి రాకయుండినయెడల ఈ రాతిర్ యొకడును నీయొదద్ 

నిలువడని యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసి చెపుప్చునాన్ను; నీ బాలయ్మునుండి నేటివరకు 

నీకు పార్పిత్ంచిన అపాయములనిన్టికంటె అది నీకు కషట్తరముగా ఉండునని రాజుతో మనవిచేయగా 

రాజు లేచి వచిచ్ గుమమ్ములో కూరుచ్ండెను.  

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 
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పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

యెహోషువ 10:19 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ శతుర్వులను మీచేతికి అపప్గించియునాన్డు గనుక 

వారిని తమ పటట్ణములలోనికి మరల వెళల్నీయకుండ మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి 

వెనుకటివారిని కొటిట్వేయుడనెను. 

యెహోషువ 10:20 => వారు బొతిత్గా నశించువరకు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులును బహు 

జనసంహారము చేయుట కడతేరిచ్న తరువాత వారిలో మిగిలియునన్వారు పార్కారముగల 

పటట్ణములలో చొచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 

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. 

మారుక్ 3:24 => ఒక రాజయ్ము తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినయెడల, ఆ రాజయ్ము 

నిలువనేరదు. 
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వచనము 9 

అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా అనుచు, అమాశాను 

ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 23:22 => ఈ కారయ్ములు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా చేసినందున ఆ 

ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలోను అతడు పేరుపొంది 

2 సమూయేలు 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:44 => రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర 

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి; 

Page  of 1096 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

వచనము 10 

అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని 

కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. 

యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 2:13 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి 

వారి నెదిరించుటకై గిబియోను కొలనునకు వచిచ్రి. వీరు కొలనునకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనునకు 

ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

2 సమూయేలు 20:4 => తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా 

దగగ్రకు యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 

2 సమూయేలు 20:5 => అమాశా యూదావారిని సమకూరుచ్టకై వెళిల్పోయెను. అతడు ఆలసయ్ము 

చేసినందున అతనికి నిరణ్యించిన కాలము మీరిపోయినపుప్డు 

హోషేయ 6:8 => గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణమాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు 

కనబడుచునన్వి. 

వచనము 11 

యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన దావీదు పక్షమున 

నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 
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కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

సామెతలు 26:26 => వాడు తన దేవ్షమును కపట వేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని 

చెడుతనము బయలుపరచబడును. 

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

మతత్యి 26:48 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; 

ఆయనను పటుట్కొనుడని వారికి గురుతు చెపిప్ 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 
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ఆదికాండము 24:14 => కాబటిట్ నేను తార్గునటుల్ నీవు దయచేసి నీ కడవను వంచుమని నేను 

చెపప్గా నీవు తార్గుము నీ ఒంటెలకును నీళుల్ పెటెట్దనని యే చినన్ది చెపుప్నో ఆమెయే నీ సేవకుడైన 

ఇసాస్కు కొరకు నీవు నియమించినదై యుండును గాక, అందువలన నీవు నా యజమానునిమీద 

అనుగర్హము చూపితివని తెలిసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 29:6 => మరియు అతడు అతడు కేష్మముగా ఉనాన్డా అని అడుగగా వారు 

కేష్మముగానే ఉనాన్డు; ఇదిగో అతని కుమారెత్యైన రాహేలు గొఱఱ్లవెంట వచుచ్చునన్దని చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబాష్లోమును దీవించి పంపగా అబాష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 

2 సమూయేలు 17:25 => అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 
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నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

నెహెమాయ్ 6:2 => సనబ్లల్టును గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి ఓనో 

మైదానమందునన్ గార్మములలో ఒక దాని దగగ్ర మనము కలిసికొందము రండని నాయొదద్కు 

వరత్మానము పంపిరి. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 26:23 => చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట 

మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 
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లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

వచనము 12 

అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న జనులందరు 

నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, మారగ్సుథ్లందరు 

నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

నాయ్యాధిపతులు 3:21 => అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ 

కతిత్ తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:2 => వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ 

రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును సమరుథ్లైనవారు. 

2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 
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1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  
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1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 సమూయేలు 4:6 => గోధుమలు తెచెచ్దమని వేషము వేసికొని వారు ఇంటిలో చొచిచ్, ఇషోబ్షెతు 

పడకటింట మంచము మీద పరుండియుండగా అతనిని కడుపులో పొడిచి తపిప్ంచుకొనిపోయిరి.  

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 26:23 => చెడు హృదయమును పేర్మగల మాటలాడు పెదవులును కలిగియుండుట 

మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము. 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  

యిరిమ్యా 41:1 => ఏడవ మాసమున ఎలీషామా మనుమడును నెతనాయ్ కుమారుడును 

రాజవంశసుథ్డును రాజుయొకక్ పర్ధానులలో నొకడునగు ఇషామ్యేలనువాడును, అతనితో పదిమంది 

మనుషుయ్లును, మిసాప్లోనునన్ అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్ అకక్డ అతనితోకూడ 

మిసాప్లో భోజనము చేసిరి.  

హోషేయ 11:9 => నా ఉగర్తాగిన్నిబటిట్ నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేరచ్ను; నేను మరల 

ఎఫార్యిమును లయపరచను, నేను మీ మధయ్ పరిశుదధ్దేవుడను గాని మనుషుయ్డను కాను, మిముమ్ను 

దహించునంతగా నేను కోపింపను. 

నహూము 1:9 => యెహోవానుగూరిచ్ మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన 

బొతిత్గా దానిని నివారణ చేయును. 

మతత్యి 26:48 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; 

ఆయనను పటుట్కొనుడని వారికి గురుతు చెపిప్ 
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మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

వచనము 13 

శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ కుమారుడగు షెబను తరుముటకై 

యోవాబు వెంబడి వెళిల్రి. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 20:13 => శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళిల్రి. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 
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పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

2 సమూయేలు 20:4 => తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపి మూడు దినములలోగా నీవు నా 

దగగ్రకు యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యికక్డ హాజరుకమమ్ని ఆజాఞ్పించగా 

2 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:26 => అందుకు మోషే పాళెముయొకక్ దావ్రమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున 

నునన్వారందరు నాయొదద్కు రండి అనగా లేవీయులందరును అతని యొదద్కు కూడి వచిచ్రి.  

వచనము 14 

అతడు ఇశార్యేలు గోతర్పు వారందరియొదద్కును ఆబేలువారి యొదద్కును బేతమ్యకావారి యొదద్కును 

బెరీయులందరి యొదద్కును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి. 

2 సమూయేలు 17:25 => అబాష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

సామెతలు 24:22 => అటిట్వారికి ఆపద హఠాతుత్గా తటసిథ్ంచును వారి కాలము ఎపుప్డు 

ముగియునో యెవరికి తెలియును? 
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2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

2 సమూయేలు 20:13 => శవము మారగ్మునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళిల్రి. 

వచనము 15 

ఈ పర్కారము వారు వచిచ్ ఆబేలు బేతమ్యకాయందు బికిర్ని ముటట్డివేసి పటట్ణపు పార్కారము ఎదుట 

బురుజు కటట్గా యోవాబు వారందరు పార్కారమును పడవేయుటకు దానిని కొటిట్రి. 

2 సమూయేలు 20:12 => అమాశా రకత్ములో పొరుల్చు మారగ్మున పడియుండగా అచోచ్టికి వచిచ్న 

జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుషుయ్డు చూచి అమాశాను మారగ్మునుండి చేనిలోనికి లాగి, 

మారగ్సుథ్లందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బటట్ కపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:19 => ఇశార్యేలీయులు మేము రాజమారగ్ముననే వెళె ల్దము; నేనును నా 

పశువులును నీ నీళుల్ తార్గునెడల వాటి విలువ నిచుచ్కొందును మరేమి లేదు, కాలినడకనే 

దాటిపోవుదును; అంతే అని అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నీవు రానేకూడదనెను. 

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 సమూయేలు 6:12 => ఆ ఆవులు రాజమారగ్మునబడి చకక్గా పోవుచు అరచుచు, బేతెష్మెషు 

మారగ్మున నడిచెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు వాటి వెంబడియే బేతెష్మెషు సరిహదుద్ వరకు పోయిరి. 

2 రాజులు 18:17 => అంతట అషూష్రు రాజు తరాత్నును రబాస్రీసును రబాష్కేనును లాకీషు 

పటట్ణమునుండి యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యామీదికి బహు గొపప్ సమూహముతో 

పంపెను. వారు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ చాకిరేవు మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ 

పర్వేశించి నిలిచి రాజును పిలువనంపగా 
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సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

యెషయా 7:3 => అపుప్డు యెహోవా యెషయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఆహాజు నెదురొక్నుటకు 

నీవును నీ కుమారుడైన షెయారాయ్షూబును చాకిరేవు మారగ్మున పై కోనేటి కాలువకడకు పోయి 

అతనితో ఈలాగు చెపుప్ము 

యెషయా 3 6 : 2 = > అంతట అషూష్ రు రాజు రబాష్కేను లాకీషు పటట్ణమునుండి 

యెరూషలేమునందునన్ రాజైన హిజిక్యా మీదికి బహు గొపప్ సేనతో పంపెను. వారు చాకిరేవు 

మారగ్మందునన్ మెరకకొలను కాలువయొదద్ పర్వేశింపగా 

యెషయా 62:10 => గుమమ్ములదావ్రా రండి రండి జనమునకు తోర్వ సిదధ్పరచుడి రాజమారగ్మును 

చకక్పరచుడి చకక్పరచుడి రాళల్ను ఏరి పారవేయుడి జనములు చూచునటుల్ ధవ్జమెతుత్డి.  

యిరిమ్యా 31:21 => ఇశార్యేలు కుమారీ, సరిహదుద్రాళల్ను పాతించుము, దోవచూపు 

సత్ంభములను నిలువబెటుట్ము, నీవు వెళిల్న రాజమారగ్ముతటుట్ నీ మనసుస్ నిలుపుకొనుము, తిరుగుము; 

ఈ నీ పటట్ణములకు తిరిగిరముమ్. 

మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

2 సమూయేలు 2:23 => అతడు నేను తొలగననగా, అబేన్రు ఈటె మడమతో అతని కడుపులో 

పొడిచినందున యీటె అతని వెనుకకు వచెచ్ను కనుక అతడు అచచ్టనే పడి చచెచ్ను. అశాహేలు పడి 

చచిచ్న సథ్లమునకు వచిచ్నవారందరు నిలువబడిరి గాని 

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 

వచనము 16 
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అపుప్డు యుకిత్గల యొక సతరీ పార్కారము ఎకిక్ ఓహో ఆలకించుడి, ఆలకించుడి, నేను అతనితో 

మాటలాడునటుల్ యోవాబును ఇకక్డికి రమమ్ని చెపుప్డని కేకవేయగా యోవాబు ఆమె దగగ్రకు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

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 16:4 => బెనహ్దదు రాజైన ఆసా మాట అంగీకరించి, తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలువారి పటట్ణములమీదికి పంపగా వీరు ఈయోనును దానును 

ఆబేలామ్యీమును నఫాత్లి పర్దేశమునకు చేరిన పటట్ణములలోని కొటల్ను కొలల్పెటిట్రి. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:21 => తన సహోదరుడైన అబీమెలెకునకు భయపడి యోతాము పారిపోయి 

బెయేరునకు వెళిల్ అకక్డ నివసించెను. 

వచనము 17 

అంతట ఆమె యోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే అనెను. అందుకామె నీ 

దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడు మాటలాడవచుచ్ననెను. 

2 రాజులు 19:32 => కాబటిట్ అషూష్రు రాజునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అతడు ఈ 

పటట్ణములోనికి రాడు; దానిమీద ఒక బాణమైన పర్యోగింపడు; ఒక కేడెమునైన దానికి కనుపరచడు; 

దానియెదుట ముటట్డిదిబబ్ కటట్డు. 

Page  of 1109 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

యిరిమ్యా 32:24 => ముటట్డిదిబబ్లను చూడుము, పటట్ణమును పటుట్కొనుటకు అవి దానికి 

సమీపించుచునన్వి, ఖడగ్ము కాష్మము తెగులు వచుచ్టవలన దానిమీద యుదధ్ముచేయుచుండు 

కలీద్యులచేతికి ఈ పటట్ణము అపప్గింపబడును; నీవు సెలవిచిచ్నది సంభవించెను, నీవే దాని 

చూచుచునాన్వు గదా? 

యిరిమ్యా 33:4 => ముటట్డిదిబబ్ల దెబబ్కును ఖడగ్మునకును పటట్ణములోని యిండల్నిన్యు 

యూదారాజుల నగరులును శిథిలమైపోయెను గదా. వాటినిగూరిచ్ ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

1 రాజులు 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

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. 

పర్సంగి 9:14 => ఏమనగా ఒక చినన్ పటట్ణముండెను, దానియందు కొదిద్మంది కాపురముండిరి; 

దానిమీదికి గొపప్ రాజు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసి దానియెదుట గొపప్ బురుజులు కటిట్ంచెను; 

యెహెజేక్లు 26:8 => బయటిపొలములోని నీ కుమారెత్లను ఖడగ్ముతో చంపి, నీ కెదురుగా 

బురుజులు కటిట్ంచి దిబబ్వేయించి నీ కెదురుగా డాలునెతుత్ను. 

వచనము 18 
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అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు ఆబేలునందు సంగతి విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; 

ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

1 సమూయేలు 25:3 => అతని పేరు నాబాలు, అతని భారయ్ పేరు అబీగయీలు. ఈ సతరీ సుబుదిధ్గలదై 

రూపసియై యుండెను. అయితే చరయ్లనుబటిట్ చూడగా నాబాలు మోటువాడును దురామ్రుగ్డునై 

యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

పర్సంగి 9:14 => ఏమనగా ఒక చినన్ పటట్ణముండెను, దానియందు కొదిద్మంది కాపురముండిరి; 

దానిమీదికి గొపప్ రాజు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసి దానియెదుట గొపప్ బురుజులు కటిట్ంచెను; 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

సామెతలు 11:16 => నెనరుగల సతరీ ఘనతనొందును. బలిషు ఠ్లు ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 
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సామెతలు 21:22 => జాఞ్నియైన యొకడు పరాకర్మశాలుల పటట్ణ పార్కారమెకుక్ను అటిట్వాడు 

దానికి ఆశర్యమైన కోటను పడగొటుట్ను. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

దానియేలు 2:14 => అపుప్డు దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను చంపుటకై బయలుదేరిన రాజ 

దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు అరోయ్కు దగగ్రకు పోయి, జాఞ్నయుకత్ముగా మనవి చేసెను 

వచనము 19 

నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల 

పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; 

యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని చెపప్గా 

2 సమూయేలు 14:12 => అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట నీ 

దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

వచనము 20 

యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:10 => యుధద్ము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీపించునపుప్డు 

సమాధానము నిమితత్ము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉతత్రమిచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:11 => గుమమ్ములను తెరచినయెడల దానిలోనునన్ జనులందరు నీకు 

పనున్ చెలిల్ంచి నీ దాసులగుదురు. 
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మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

వచనము 21 

బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన దావీదుమీద దోర్హము 

చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ పటట్ణము విడిచిపోవుదునని 

చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:7 => ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు లేకపోయిరి దెబోరా అను నేను రాకమునుపు 

ఇశార్యేలులో నేను తలిల్గా నుండకమునుపు వారు లేకపోయిరి  

యెహెజేక్లు 16:45 => పెనిమిటిని బిడ డ్లను విడనాడిన నీ తలిల్తో నీవు సాటిదానవు, పెనిమిటిని 

బిడ డ్లను విడనాడిన నీ అకక్ చెలెల్ండర్తో నీవు సాటిదానవు; నీ తలిల్ హితీత్యురాలు నీ తండిర్ 

అమోరీయుడు,  

యెహెజేక్లు 16:46 => నీ యెడమ పర్కక్ను నివసించు షోమోర్నును దాని కుమారెత్లును నీకు 

అకక్లు, నీ కుడిపర్కక్ను నివసించు సొదొమయు దాని కుమారెత్లును నీకు చెలెల్ండుర్. 
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యెహెజేక్లు 16:47 => అయితే వారి పర్వరత్న ననుసరించుటయు, వారు చేయు హేయకిర్యలు 

చేయుటయు సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, వారి నడతలను మించునటుల్గా నీవు చెడుమారగ్ములయందు 

పర్వరిత్ంచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  
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యిరిమ్యా 51:44 => బబులోనులోనే బేలును శికిష్ంచుచునాన్ను వాడు మింగినదానిని 

వానినోటనుండి కకిక్ంచుచునాన్ను ఇకమీదట జనములు వానియొదద్కు సమూహములుగా కూడి రావు 

బబులోను పార్కారము కూలును;  

విలాపవాకయ్ములు 2:2 => ఒకటియు విడువక పర్భువు యాకోబు నివాససథ్లములనిన్టిని నాశనము 

చేసియునాన్డు మహోగుర్డై యూదాకుమారెత్ కోటలను పడగొటిట్యునాన్డు వాటిని నేలకు 

కూలిచ్వేసియునాన్డు ఆ రాజయ్మును దాని యధిపతులను ఆయన అపవితర్పరచియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:5 => పర్భువు శతుర్వాయెను ఆయన ఇశార్యేలును నిరూమ్లము చేసియునాన్డు 

దాని నగరులనిన్టిని నాశనము చేసియునాన్డు దాని కోటలను పాడుచేసియునాన్డు యూదాకుమారికి 

అధిక దుఃఖపర్లాపములను ఆయన కలుగజేసియునాన్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

2 కొరిందీయులకు 5:4 => ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మరత్య్మైనది జీవముచేత 

మింగివేయబడునటుల్, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొనగోరుచునాన్ము. 

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

చేయగోరుదురు? యెహోవా సావ్సథ్య్మును మీరు దీవించునటుల్ దోష నివృతిత్కై దేనిచేత నేను 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 
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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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:9 => యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము 

యాకోబే. 

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. 

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

కీరత్నలు 120:7 => నేను కోరునది సమాధానమే అయినను మాట నా నోట వచిచ్నతోడనే వారు 

యుదధ్మునకు సిదధ్మగుదురు. 

మీకా 2:8 => ఇపుప్డే గదా నా జనులు శతుర్వులైరి; నిరభ్యముగా సంచరించు వారిని చూచి వారు 

కటుట్ పంచెలను మాతర్ము విడిచి వారి పైవసత్రములను లాగుకొందురు. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

వచనము 22 

తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ జేయగా, వారు బికిర్ 

కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా అతడు బాకా 
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ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు పోయిరి; 

యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

యోబు 21:16 => వారి కేష్మము వారి చేతిలో లేదు భకిత్హీనుల యోచన నాకు దూరముగా 

నుండును గాక. 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

ఆదికాండము 44:7 => వారు మా పర్భువు ఇటుల్ మాటలాడనేల? ఇటిట్ పని చేయుట నీ దాసులకు 

దూరమవును గాక. 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

వచనము 23 

యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 2:9 => అది ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి గాయషు కొండకు ఉతత్రదికుక్న 

నునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 7:24 => గిదోయ్ను ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశమంతటికిని దూతలను పంపి 

మిదాయ్నీయులను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్, బేతాబ్రావరకు వాగులను యొరాద్నును వారికంటె ముందుగా 
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పటుట్కొనుడని చెపిప్యుండెను గనుక, ఎఫార్యిమీయులందరు కూడుకొని బేతాబ్రావరకు వాగులను 

యొరాద్నును పటుట్కొనిరి. 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

యిరిమ్యా 4:15 => దాను పర్దేశమున నొకడు పర్కటన చేయుచునాన్డు, కీడు వచుచ్చునన్దని 

ఎఫార్యిము కొండలయందొకడు చాటించుచునాన్డు, 

యిరిమ్యా 50:19 => ఇశార్యేలువారిని తమ మేతసథ్లమునకు నేను తిరిగి రపిప్ంచెదను వారు 

కరెమ్లుమీదను బాషానుమీదను మేయుదురు ఎఫార్యిము కొండలమీదను గిలాదులోను మేయుచు 

సంతుషిట్నొందును.  

2 సమూయేలు 23:18 => సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన 

అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన 

యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 

1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 26:9 => దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని 

చంపి నిరో ద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబాష్లోముతో చెపప్గా 

Page  of 1119 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:4 => అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు 

జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:5 => అపుప్డు వారు మేము చేయబోవు పని శుభమగునో కాదో మేము 

తెలిసికొనునటుల్ దయచేసి దేవునియొదద్ విచారించుమని అతనితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 18:6 => ఆ యాజకుడు కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలమని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:7 => కాబటిట్ ఆ అయిదుగురు మనుషుయ్లు వెళిల్ లాయిషునకు వచిచ్, దానిలోని 

జనము సీదోనీయులవలె సుఖముగాను నిరభ్యముగాను నివసించుటయు, అధికారబలము 

పొందినవాడెవడును లేకపోవుటయు, ఏమాతర్మైనను అవమానపరచగల వాడెవడును ఆ దేశములో 

లేకపోవుటయు, వారు సీదోనీయులకు దూరసుథ్లై యే మనుషుయ్లతోను సాంగతయ్ము లేకుండుటయు 

చూచిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:8 => వారు జొరాయ్లోను ఎషాత్యోలులోను ఉండు తమ సవ్జనులయొదద్కు 

రాగా వారు మీ తాతప్రయ్మేమిటని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:9 => అపుప్డు ఆమె నీతో నేను అగతయ్ముగా వచెచ్దను; అయితే నీవు చేయు 

పర్యాణమువలన నీకు ఘనత కలుగదు, యెహోవా ఒక సతరీచేతికి సీసెరాను అపప్గించునని చెపిప్ తాను 

లేచి బారాకుతో కూడ కెదెషునకు వెళె ల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:53 => ఒక సతరీ అబీమెలెకు తలమీద తిరుగటి మీది రాతిని పడవేసినందున అతని 

కపాలము పగిలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:55 => అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినపుప్డు 

ఎవరిచోటికి వారు పోయిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

2 సమూయేలు 20:11 => యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగగ్ర నిలిచి యోవాబును ఇషుట్లైన 

దావీదు పక్షమున నునన్వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని పర్కటన చేసెను. 

1 రాజులు 11:27 => ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి 

తన తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

వచనము 24 

అదోరాము వెటిట్పనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను; అహీలూదు కుమారుడగు 

యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు1. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

పర్సంగి 9:14 => ఏమనగా ఒక చినన్ పటట్ణముండెను, దానియందు కొదిద్మంది కాపురముండిరి; 

దానిమీదికి గొపప్ రాజు వచిచ్ దాని ముటట్డివేసి దానియెదుట గొపప్ బురుజులు కటిట్ంచెను; 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

పర్సంగి 9:16 => కాగా నేనిటల్నుకొంటిని-బలముకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్మేగాని బీదవారి జాఞ్నము 

తృణీకరింపబడును, వారి మాటలు ఎవరును లక్షయ్ము చేయరు. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 
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పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 2:28 => బాకా ఊదగా జనులందరు నిలిచి, ఇశార్యేలువారిని తరుముటయు 

వారితో యుదధ్ము చేయుటయు మానిరి. 

2 సమూయేలు 18:16 => అపుప్డు జనులను ఇక హతము చేయక విడువవలసినదని యోవాబు 

బాకా ఊదింపగా ఇశార్యేలీయులను తరుముకొని పోయిన జనులు తిరిగివచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:32 => రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో 

పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:33 => మరియు రాజు అబేన్రునుగూరిచ్ శోకకీరత్న యొకటి కటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 3:34 => ఎటల్నగా అబేన్రూ నీచుడొకడు చచుచ్నటుల్గా నీవు చావతగునా?నీచేతులకు 

కటుల్ లేకుండగను నీ కాళల్కు సంకెళుల్ వేయబడకుండగను దోషకారి యెదుట ఒకడు పడునటుల్ నీవు 

పడితివే రాజు ఈలాగున కీరత్న యెతిత్ పాడగా జనులందరు విని మరి యెకుక్వగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 3:35 => ఇంక వెలుగునన్పుప్డు జనులు దావీదునొదద్కు వచిచ్ భోజనము చేయుమని 

అతనిని బతిమాలగా దావీదు పర్మాణము చేసి సూరుయ్డు అసత్మించకమునుపు ఆహారమేమైనను నేను 

రుచి చూచినయెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాకనెను. 

2 సమూయేలు 3:36 => జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు 

చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

2 సమూయేలు 3:37 => నేరు కుమారుడైన అబేన్రును చంపుట రాజు పేర్రేపణవలన నైనది కాదని ఆ 

దినమున జనులందరికిని ఇశార్యేలు వారికందరికిని తెలియబడెను. 

2 సమూయేలు 3:38 => పిమమ్ట రాజు తన సేవకులను పిలిచి వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నేటిదినమున పడిపోయినవాడు ఇశార్యేలువారిలో పర్ధానుడనియు పెదద్లలో ఒకడనియు మీకు 

తెలిసేయునన్ది. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:7 => ఊరియా దావీదు నొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేష్మమును 

జనుల యోగకేష్మమును యుదధ్ సమాచారమును అడిగెను. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 
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2 సమూయేలు 11:10 => ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినపుప్డు 

దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి వెళల్కపోతివేమని 

యడుగగా 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 11:12 => దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో 

అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 11:18 => కాబటిట్ యోవాబు యుదధ్ సమాచారమంతయు దావీదునొదద్కు పంపి 

దూతతో ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 11:19 => యుదధ్ సమాచారము నీవు రాజుతో చెపిప్ చాలించిన తరువాత రాజు 

కోపము తెచుచ్కొని యుదధ్ము చేయునపుప్డు మీరెందుకు పటట్ణము దగగ్రకు పోతిరి? 
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2 సమూయేలు 11:20 => గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలియకపోయెనా? 

2 సమూయేలు 11:21 => ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ 

తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను 

గదా? పార్కారము దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు 

ఊరియాయు హతమాయెనని చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:27 => అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా 

ఇశార్యేలీయులు మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:9 => అపుప్డు ఆమె నీతో నేను అగతయ్ముగా వచెచ్దను; అయితే నీవు చేయు 

పర్యాణమువలన నీకు ఘనత కలుగదు, యెహోవా ఒక సతరీచేతికి సీసెరాను అపప్గించునని చెపిప్ తాను 

లేచి బారాకుతో కూడ కెదెషునకు వెళె ల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:26 => పనివాని సుతెత్ను కుడిచేత పటుట్కొని సీసెరాను కొటెట్ను వాని తలను ఆమె 

పగులగొటెట్ను ఆమె అతని తలను సుతెత్తో కొటట్గా అది పగిలెను.  

నాయ్యాధిపతులు 9:55 => అబీమెలెకు చనిపోయెనని ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినపుప్డు 

ఎవరిచోటికి వారు పోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 
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వచనము 25 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 26 

సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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2 సమూయేలు 

అధాయ్యము 21	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 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 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 2:13 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి 

వారి నెదిరించుటకై గిబియోను కొలనునకు వచిచ్రి. వీరు కొలనునకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనునకు 

ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 
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2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 15:18 => అతని సేవకులందరును అతని యిరుపారశ్వ్ముల నడిచిరి; 

కెరేతీయులందరును పెలేతీయులందరును గాతునుండి వచిచ్న ఆరువందల మంది గితీత్యులును 

రాజునకు ముందుగా నడచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 23:20 => మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక 

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 

మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున 

బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక సింహమును చంపివేసెను.  

2 సమూయేలు 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => ఎవడు మొదట యెబూసీయులను హతముచేయునో వాడు 

ముఖుయ్డును సైనాయ్ధిపతియునగునని దావీదు సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు 

అందరికంటె ముందుగా ఎకిక్ ఆ యాధిపతయ్మును పొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరాకర్మవంతుడునైన 

యొకనికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును వికర్మకిర్యలవలన గొపప్వాడాయెను. 
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ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమారుల నిదద్రిని చంపెను; మరియు ఇతడు బయలుదేరి 

హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపివేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

వచనము 2 

గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు అమోరీయులలో శేషించినవారు. 

ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా వారితో చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు 

ఇశార్యేలు యూదాల వారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని హతము చేయ చూచుచుండెను. 

1 రాజులు 4:6 => అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు; అబాద్ కుమారుడైన అదోనీరాము వెటిట్ పని 

విషయములో అధికారి. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

2 రాజులు 18:18 => హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు 

పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:8 => అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున, 

దేశమును మందిరమును పవితర్పరచుట యైన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కుమారుడైన షాఫానును, 
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పటాట్ణాధిపతి యైన మయశేయాను, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీదనునన్ యోహాహాజు కుమారుడగు 

యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను. 

యెషయా 36:3 => హిలీక్యా కూమారుడును రాజు గృహనిరావ్హకుడునునైన ఎలాయ్కీమును 

శాసిత్యగు షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును 

వారియొదద్కు పోయిరి. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

1 రాజులు 1:7 => అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోను యాజకుడైన అబాయ్తారుతోను 

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 
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2 రాజులు 12:10 => పెటెట్లో దర్వయ్ము విసాత్రముగా ఉనన్దని వారు తెలియజేయగా రాజుయొకక్ 

పర్ధాన మంతిర్యును పర్ధాన యాజకుడును వచిచ్, యెహోవా మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్ము 

లెకక్చూచి సంచులలో ఉంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

ఎజార్ 4:8 => మరియు మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు ఈ పర్కారముగా 

యెరూషలేము సంగతినిగూరిచ్ ఉతత్రము వార్సి రాజైన అరత్హషసత్యొదద్కు పంపిరి. 

యెషయా 36:3 => హిలీక్యా కూమారుడును రాజు గృహనిరావ్హకుడునునైన ఎలాయ్కీమును 

శాసిత్యగు షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును 

వారియొదద్కు పోయిరి. 

యిరిమ్యా 36:10 => బారూకు యెహోవా మందిరములో లేఖికుడైన షాఫాను కుమారుడైన గెమరాయ్ 

గదికి పైగానునన్ శాలలో యెహోవా మందిరపు కొర్తత్ దావ్రపు పర్వేశమున పర్జలందరు వినునటుల్ 

యిరీమ్యా చెపిప్న మాటలను గర్ంథములోనుండి చదివి వినిపించెను. 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 23:38 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 11:40 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు, 
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నాయ్యాధిపతులు 10:4 => అతనికి ముపప్దిమంది కుమారులుండిరి, వారు ముపప్ది గాడిదపిలల్ల 

నెకిక్ తిరుగువారు, ముపప్ది ఊరులు వారికుండెను, నేటివరకు వాటికి యాయీరు గార్మములని పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 10:5 => అవి గిలాదు దేశములో నునన్వి. యాయీరు చనిపోయి కామోనులో 

పాతిపెటట్బడెను. 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:15 => మరియు ఆసాపు సంతతివారగు గాయకులును, ఆసాపు 

హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు యెదూతూనును దావీదు నియమించిన పర్కారముగా తమ 

సథ్లమందుండిరి; దావ్రములనిన్టియొదద్ను దావ్రపాలకులు కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమచేతిలో పని 

విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు సిదధ్పరచిరి. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 
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కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

వచనము 3 

రాజగు దావీదు గిబియోనీయులను పిలువనంపి నేను మీకేమి చేయగోరుదురు? యెహోవా 

సావ్సథ్య్మును మీరు దీవించునటుల్ దోష నివృతిత్కై దేనిచేత నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయుదునని వారిని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 26:1 => అబార్హాము దినములలో వచిచ్న మొదటి కరవు గాక మరియొక కరవు ఆ 

దేశములో వచెచ్ను. అపప్డు ఇసాస్కు గెరారులోనునన్ ఫిలిషీత్యుల రాజైన అబీమెలెకు నొదద్కు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

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 26:26 => 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. 
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1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 18:2 => అహాబును దరిశ్ంచుటకై ఏలీయా వెళిల్పోయెను. షోమోర్నులో ఘోరమైన 

కాష్మము కలిగియుండగా 

2 రాజులు 6:25 => అపుప్డు షోమోర్నులో గొపప్ కాష్మము కలిగియుండగా గాడిదయొకక్ తల 

ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెటట్ అయిదు రూపాయలకును అమమ్బడెను; వారు 

అంత కఠినముగా ముటట్డి వేసియుండిరి. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

యిరిమ్యా 14:1 => కరవుకాలమున జరిగినదానిగూరిచ్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్ష మైన యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 14:2 => యూదా దుఃఖించుచునన్ది, దాని గుమమ్ములు అంగలారుచ్చునన్వి, జనులు 

విచారగర్సుత్లై నేలకు వంగుదురు, యెరూషలేము చేయు అంగలారుప్ పైకెకుక్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 
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యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

యిరిమ్యా 14:9 => భర్మసియునన్వానివలెను రకిష్ంపలేని శూరునివలెను నీవేల ఉనాన్వు? 

యెహోవా, నీవు మామధయ్ నునాన్వే; మేము నీ పేరుపెటట్బడినవారము; మముమ్ను చెయియ్ విడువకుము.  

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 14:11 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను వారికి మేలు కలుగునటుల్ ఈ పర్జల 

నిమితత్ము పార్రథ్న చేయకుము. 

యిరిమ్యా 14:12 => వారు ఉపవాసమునన్పుప్డు నేను వారి మొఱఱ్ను వినను; వారు 

దహనబలియైనను నైవేదయ్మైనను అరిప్ంచునపుప్డు నేను వాటిని అంగీకరింపను; ఖడగ్మువలనను 

కాష్మమువలనను తెగులువలనను వారిని నాశము చేసెదను 

యిరిమ్యా 14:13 => అందుకు నేను అయోయ్, పర్భువైన యెహోవా మీరు ఖడగ్ము చూడరు మీకు 

కాష్మము కలుగదు, ఈ చోటను నేను సిథ్రమైన సమాధానము మీకిచెచ్దనని పర్వకత్లు వారితో 

చెపుప్చునాన్రవి నేననగా 

యిరిమ్యా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను పర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ములు 

పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 

అసతయ్ దరశ్నమును శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయమునపుటిట్న వంచనను పర్కటన 

చేయుచునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 14:16 => వారెవరితో అటిట్ పర్వచనములు చెపుప్దురో ఆ జనులు కాష్మమునకును 

ఖడగ్మునకును పాలై యెరూషలేము వీధులలో పడవేయబడెదరు; నేను వారి చెడుతనమును వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. వారినైనను వారి భారయ్లనైనను వారి కుమారులనైనను వారి కుమారెత్లనైనను 

పాతిపెటుట్వాడెవడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 14:17 => నీవు వారితో చెపప్వలసిన మాట ఏదనగా నా జనుల కనయ్క గొపప్ 

ఉపదర్వమువలన పీడింపబడుచునన్ది, ఘోరమైన గాయము నొందియునన్ది; దివారాతర్ము మానక నా 

కనున్లనుండి కనీన్రు కారుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 14:18 => పొలములోనికి నేను పోగా ఖడగ్ముచేత హతులైనవారు కనబడుదురు, 

పటట్ణములో పర్వేశింపగా కాష్మపీడితులు అచచ్ట నుందురు; పర్వకత్లేమి యాజకులేమి తామెరుగని 

దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైయునాన్రు. 

2 సమూయేలు 5:19 => దావీదునేను ఫిలిషీత్యుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని 

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

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. 
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1 సమూయేలు 23:2 => అంతట దావీదు నేను వెళిల్ యీ ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుదునా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా నీవు వెళిల్ ఫిలిషీత్యులను హతముచేసి కెయీలాను 

రకిష్ంచుమని దావీదునకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:4 => దావీదు మరల యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను నీవు లేచి కెయీలాకు 

వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీచేతికి అపప్గించుదునని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 23:11 => కెయీలా జనులు ననున్ అతని చేతికి అపప్గించుదురా? నీ దాసుడనైన 

నాకు వినబడినటుల్ సౌలు దిగివచుచ్నా? ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నీ దాసుడనైన 

నాకు దానిని తెలియజేయుమని పార్రిథ్ంపగా అతడు దిగివచుచ్నని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 5:8 => అయితే నేను దేవుని నాశర్యించుదును. దేవునికే నా వాయ్జెయ్మును అపప్గించుదును. 

యోబు 5:9 => ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

చేయువాడు.  

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

యోబు 10:2 => నా మీద నేరము మోపకుండుము నీవేల నాతో వాయ్జెయ్మాడుచునాన్వో నాకు 

తెలియజేయుమని నేను దేవునితో చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

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. 
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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. 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరో ద్షిగా ఎంచడు. 

నిరగ్మకాండము 23:32 => నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవదుద్. నీవు 

వారి దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 
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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 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13 => వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరో ద్షి పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను. 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరో ద్షులమగునటుల్ 

యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

యెహోషువ 9:3 => యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసినదానిని గిబియోను నివాసులు 

వినినపుప్డు 

యెహోషువ 9:20 => మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ 

ఆ పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 

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 21:5 => వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో 

ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 
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2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 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 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

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. 

ఎసేత్రు 9:27 => యూదులు ఈ రెండు దినములనుగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారముగా పర్తి 

సంవతస్రము వాటి నియామక కాలమునుబటిట్ వాటిని ఆచరించెదమనియు, ఈ దినములు 

తరతరముగా పర్తి కుటుంబములోను పర్తి సంసాథ్నములోను పర్తి పటట్ణములోను జాఞ్పకము 

చేయబడునటుల్గా ఆచరించెదమనియు, 
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కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

యోనా 1:11 => అపుప్డు వారు సముదర్ము పొంగుచునన్ది, తుపాను అధికమౌచునన్ది, సముదర్ము 

మామీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునటుల్ మేము నీకేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా యోనా 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 

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. 
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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.  

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

వచనము 4 

గిబియోనీయులు సౌలు అతని యింటివారును చేసిన దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వెండి 

బంగారులే గాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని మేము కోరుట లేదనిరి. అంతట 

దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదుననగా 

యెహోషువ 9:3 => యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసినదానిని గిబియోను నివాసులు 

వినినపుప్డు 

యెహోషువ 9:4 => వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, 

తమ గాడిదలకు పాత గోనెలు కటిట్ పాతగిలి చినిగి కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదెద్లు తీసికొని 

యెహోషువ 9:5 => పాతగిలి మాసికలు వేయబడిన చెపుప్లు పాదములకు తొడుగుకొని పాతబటట్లు 

కటుట్కొని వచిచ్రి. వారు ఆహారముగా తెచుచ్కొనిన భక్షయ్ములనిన్యు ఎండిన ముకక్లుగా నుండెను. 

యెహోషువ 9:6 => వారు గిలాగ్లునందలి పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ మేము 

దూరదేశమునుండి వచిచ్నవారము , మాతో నొక నిబంధన చేయుడని అతనితోను 

ఇశార్యేలీయులతోను చెపప్గా 

యెహోషువ 9:7 => ఇశార్యేలీయులు మీరు మా మధయ్ను నివసించుచునన్వారేమో, మేము మీతో 

ఏలాగు నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీవ్యులతో ననిరి. 

యెహోషువ 9:8 => వారు మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ మీరు 

ఎవరు? ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారినడుగగా 
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యెహోషువ 9:9 => వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము 

బహుదూరమునుండి వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును 

యొరాద్నుకు అదద్రినునన్ 

యెహోషువ 9:10 => హెషోబ్ను రాజైన సీహోను, అషాత్రోతులోనునన్ బాషాను రాజైన ఓగు అను 

అమోరీయుల యిదద్రు రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి. 

యెహోషువ 9:11 => అపుప్డు మా పెదద్లును మా దేశ నివాసులందరును మాతో మీరు పర్యాణము 

కొరకు ఆహారము చేతపటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక మాతో 

నిబంధన చేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి. 

యెహోషువ 9:12 => మీయొదద్కు రావలెనని బయలుదేరిన దినమున మేము సిదధ్పరచుకొని మా 

యిండల్నుండి తెచుచ్కొనిన మా వేడి భక్షయ్ములు ఇవే, యిపప్టికి అవి యెండి ముకక్లాయెను. 

యెహోషువ 9:13 => ఈ దార్కాష్రసపు సిదెద్లను మేము నింపినపుప్డు అవి కొర్తత్వే, యిపప్టికి అవి 

చినిగిపోయెను. బహుదూరమైన పర్యాణము చేసినందున ఈ మా బటట్లును చెపుప్లును 

పాతగిలిపోయెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యెహోషువ 9:14 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత 

పుచుచ్కొనగా 

యెహోషువ 9:15 => యెహోషువ ఆ వచిచ్నవారితో సమాధానపడి వారిని బర్దుకనిచుచ్టకు వారితో 

నిబంధన చేసెను. మరియు సమాజపర్ధానులు వారితో పర్మాణము చేసిరి. 

యెహోషువ 9:16 => అయితే వారితో నిబంధన చేసి మూడు దినములైన తరువాత, వారు తమకు 

పొరుగువారు, తమ నడుమను నివసించువారే యని తెలిసికొనిరి. 

యెహోషువ 9:17 => ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి 

పటట్ణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 

యెహోషువ 9:18 => సమాజ పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో 

పర్మాణము చేసియుండిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేయలేదు . కాగా 

సమాజమంతయు పర్ధానులకు విరోధముగా మొఱఱ్పెటిట్రి. 

Page  of 1144 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

యెహోషువ 9:19 => అందుకు సమాజ పర్ధానులందరు సరవ్సమాజముతో ఇటల్నిరి మనము 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము చేసితివిు గనుక మనము వారికి హాని 

చేయకూడదు. 

యెహోషువ 9:20 => మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ 

ఆ పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 

యెహోషువ 9:21 => వారిని బర్దుకనియుయ్డని సెలవిచిచ్రి గనుక పర్ధానులు తమతో చెపిప్నటుల్ 

వారు సరవ్సమాజమునకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను ఏరప్డిరి. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:16 => మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కపప్గించుచునన్ సమసత్ 

పర్జలను నీవు బొతిత్గా నాశనము చేయుదువు. నీవు వారిని కటాకిష్ంపకూడదు, వారి దేవతలను 

పూజింపకూడదు, ఏలయనగా అది నీకు ఉరియగును. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 15:8 => అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని 

కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను 

1 సమూయేలు 15:9 => సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న 

గొఱఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ 

పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 
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2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరో ద్షిగా ఎంచడు. 

నిరగ్మకాండము 23:32 => నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవదుద్. నీవు 

వారి దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరో ద్షులమగునటుల్ 

యెహోషువ 5:1 => వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను 

నీళల్ను ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 
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సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 

యెహోషువ 6:22 => అయితే యెహోషువ ఆ వేశయ్ యింటికి వెళిల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు 

చూచిన యిదద్రు మనుషుయ్లతో చెపప్గా 

యెహోషువ 9:15 => యెహోషువ ఆ వచిచ్నవారితో సమాధానపడి వారిని బర్దుకనిచుచ్టకు వారితో 

నిబంధన చేసెను. మరియు సమాజపర్ధానులు వారితో పర్మాణము చేసిరి. 

1 రాజులు 2:43 => కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు చేసిన పర్మాణమును మేము నీకు ఆజాఞ్పించిన 

ఆజఞ్ను నీవు గైకొనకపోతివేమి అని అడిగి  

1 రాజులు 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:3 => నా తండిర్కిని నీ తండిర్కిని కలిగియునన్టుల్ నాకును నీకును సంధి 

కలిగియునన్ది, వెండిని బంగారమును నీకు పంపియునాన్ను, ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా ననున్ విడిచి 

ఆవలికి పోవునటుల్గా నీవు అతనితో చేసియునన్ సంధిని భంగము చేయుమని వరత్మానము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:13 => మరియు దేవుని నామమునుబటిట్ తనచేత పర్మాణముచేయించిన 

నెబుకదెన్జరు రాజుమీద అతడు తిరుగుబాటు చేసెను. అతడు మొండితనము వహించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరుగక తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనెను. 

నెహెమాయ్ 3:7 => వారిని ఆనుకొని గిబియోనీయులును మిసాప్వారును గిబియోనీయుడైన 

మెలటాయ్యును మేరోనోతీయుడైన యాదోనును ఏటి యివతలనునన్ అధికారి నాయ్యపీఠముంచబడు 

సథ్లము వరకు బాగుచేసిరి. 
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ఎసేత్రు 9:27 => యూదులు ఈ రెండు దినములనుగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారముగా పర్తి 

సంవతస్రము వాటి నియామక కాలమునుబటిట్ వాటిని ఆచరించెదమనియు, ఈ దినములు 

తరతరముగా పర్తి కుటుంబములోను పర్తి సంసాథ్నములోను పర్తి పటట్ణములోను జాఞ్పకము 

చేయబడునటుల్గా ఆచరించెదమనియు, 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

యెహెజేక్లు 17:16 => ఎవనికి తాను పర్మాణముచేసి దాని నిరల్క్షయ్పెటెట్నో, యెవనితో తానుచేసిన 

నిబంధనను అతడు భంగముచేసెనో, యెవడు తనున్ రాజుగా నియమించెనో ఆ రాజునొదద్నే బబులోను 

పురములోనే అతడు మృతినొందునని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్.  

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 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

వచనము 5 

వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ఉండకుండ 

మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో ఏడుగురిని 

మాకపప్గించుము. 
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నిరగ్మకాండము 32:30 => మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక 

యెహోవా యొదద్కు కొండయెకిక్ వెళె ల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో 

అనెను. 

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

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

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

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుదిధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

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. 
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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, 

2 సమూయేలు 20:19 => నేను ఇశార్యేలునందు నిమమ్ళసుథ్లలోను యధారథ్వంతులలోను 

చేరికయైనదానను; ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో పర్ధానమగు ఒక పటట్ణమును లయము 

చేయవలెనని నీవు ఉదేద్శించుచునాన్వు; యెహోవా సావ్సథ్య్మును నీవెందుకు నిరూమ్లము చేయుదువని 

చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

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 సమూయేలు 24:21 => దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా 

నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

కీరత్నలు 28:9 => నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్దింపుము వారికి కాపరివై 

నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

వచనము 6 

యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని మేము వారిని 

ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

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 

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

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరో ద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 
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ఆదికాండము 30:31 => అపుప్డతడు నేను నీకేమి ఇయయ్వలెనని యడిగినందుకు యాకోబు నీవు 

నాకేమియు ఇయయ్వదుద్; నీవు నాకొరకు ఈ విధముగా చేసినయెడల నేను తిరిగి నీ మందను మేపి 

కాచెదను. 

వచనము 7 

తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసియునన్ 

హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

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. 

ఎసేత్రు 9:24 => యూదులకు శతుర్వగు హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను 

యూదులను సంహరింపదలచి వారిని నాశనపరచి నిరూమ్లము చేయవలెనని, పూరు, అనగా చీటి 

వేయించియుండగా 

ఎసేత్రు 9:25 => ఎసేత్రు, రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా 

తలపెటిట్న చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా చేసి, వాడును వాని కుమారులును 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్ వార్యించి ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

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. 

వచనము 8 
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అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలునకు కనిన యిదద్రు కుమారులగు అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు 

కుమారెత్యగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బరిజ్లల్యి కుమారుడైన అదీర్యేలునకు కనిన 

అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని గిబియోనీయుల కపప్గించెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 18:10 => ఒకడు దానిని చూచి వచిచ్ అబాష్లోము మసత్కివృక్షమున 

వేర్లాడుచుండుట నేను చూచితినని యోవాబుతో చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:4 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పర్జల అధిపతులనందరిని 

తోడుకొని, యెహోవా సనిన్ధిని సూరుయ్నికి ఎదురుగా వారిని ఉరితీయుము. అపుప్డు యెహోవా 

కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీదనుండి తొలగిపోవునని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:5 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులను పిలిపించి మీలో 

పర్తివాడును బయలెప్యోరుతో కలిసికొనిన తన తన వశములోని వారిని చంపవలెనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

యెహోషువ 8:29 => యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద 

వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి 

దించి ఆ పురదావ్రము నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. 
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యెహోషువ 10:26 => తరువాత యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి అయిదు చెటల్మీద వారిని 

ఉరిదీసెను; వారి శవములు సాయంకాలము వరకు ఆ చెటల్మీద వేర్లాడుచుండెను. 

ఎజార్ 6:11 => ఇంకను మేము నిరణ్యించినదేమనగా, ఎవడైనను ఈ ఆజఞ్ను భంగపరచినయెడల 

వాని యింటి వెనున్గాడి ఊడదీయబడి నిలువనెతత్బడి దానిమీద వాడు ఉరితీయింప బడును, ఆ 

తపుప్నుబటిట్ వాని యిలుల్ పెంటరాశి చేయబడును. 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

ఎసేత్రు 9:13 => ఎసేత్రు రాజవైన తమకు సమమ్తమైనయెడల ఈ దినము జరిగిన చొపుప్న 

షూషనునందునన్ యూదులు రేపును చేయునటుల్గాను, హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులు 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయింపబడునటుల్గాను సెలవియుయ్డనెను. 

ఎసేత్రు 9:14 => ఆలాగు చేయవచుచ్నని రాజు సెలవిచెచ్ను. షూషనులో ఆజఞ్ పర్కటింపబడెను; 

హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులు ఉరితీయింపబడిరి. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 10:26 => సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళిల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ 

పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంటవెళిల్రి. 

1 సమూయేలు 11:4 => దూతలు సౌలు గిబియాకు వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్మానము తెలియజెపప్గా 

జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి. 

1 సమూయేలు 9:16 => ఎటల్నగానా జనుల మొఱఱ్ నాయొదద్కు వచెచ్ను, నేను వారిని 

దృషిట్ంచియునాన్ను; కాగా ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించుటకై నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద వానిని అధికారినిగా అభిషేకించుటకుగాను రేపు ఈ వేళకు నేను బెనాయ్మీను 

దేశములోనుండి ఒక మనుషుయ్ని నీయొదద్కు రపిప్ంచుదును. 

1 సమూయేలు 9:17 => సౌలు సమూయేలునకు కనబడగానే యెహోవా ఇతడే నేను నీతో చెపిప్న 

మనిషి ఇదిగో ఇతడే నా జనులను ఏలునని అతనితో సెలవిచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:21 => ఆ తరువాత వారు రాజు కావలెనని కోరగా దేవుడు బెనాయ్మీను 

గోతీర్యుడును కీషు కుమారుడునైన సౌలును వారికి నలువది ఏండల్ వరకు దయచేసెను.  

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

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. 

1 సమూయేలు 13:2 => ఇశార్యేలీయులలో మూడు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనెను. వీరిలో రెండు 

వేలమంది మికమ్షులోను బేతేలు కొండలోను సౌలునొదద్నుండిరి; వెయియ్మంది బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో యోనాతాను నొదద్నుండిరి; మిగిలినవారిని అతడు వారి వారి డేరాలకు పంపివేసెను. 

1 సమూయేలు 24:21 => కాబటిట్ నా తరువాత నా సంతతివారిని నీవు నిరూమ్లము 

చేయకుండునటుల్ను, నా తండిర్ ఇంటిలోనుండి నా పేరు నీవు కొటిట్వేయకుండునటుల్ను యెహోవా 

నామమున నాకు పర్మాణము చేయుము. అంతట దావీదు సౌలునకు పర్మాణము చేసెను 

2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:49 => మరియు అది మదమ్నాన్కు తండిర్యైన షయపును మకేబ్నాకును 

గిబాయ్కు తండిర్యైన షెవానును కనెను. కాలేబు కుమారెత్కు అకాస్ అని పేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => వారెవరనగా గిబియావాడైన షెమాయా కుమారులైన అహీయెజెరు, 

ఇతడు అధిపతి; ఇతని తరువాతివాడగు యోవాషు, అజామ్వెతు కుమారులైన యెజీయేలు, పెలెటు, 

బెరాకా, అనెతోతీయుడైన యెహూ, 

హోషేయ 5:8 => గిబియాలో బాకానాదము చేయుడి, రామాలో బూర ఊదుడి; బెనాయ్మీనీయులారా 

మీ మీదికి శిక్ష వచుచ్చునన్దని బేతావెనులో బొబబ్పెటుట్డి. 

వచనము 9 

వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు 

ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు మరణమైరి. 

2 సమూయేలు 4:4 => సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు 

ఒకడుండెను. యెజెర్యేలునుండి సౌలును గురించియు యోనాతానును గురించియు వరత్మానము 

వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; వాని దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు 

పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు మెఫీబోషెతు. 

2 సమూయేలు 9:10 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును నీ దాసులును అతనికొరకు ఆ భూమిని 

సాగుబడిజేసి, నీ యజమానుని కుమారునికి భోజనమునకై ఆహారము కలుగునటుల్ నీవు దాని పంట 

తేవలెను; నీ యజమానుని కుమారుడైన మెఫీబోషెతు ఎలల్పుప్డును నా బలల్యొదద్నే భోజనము 

చేయునని సెలవిచెచ్ను. ఈ సీబాకు పదునైదుమంది కుమారులును ఇరువదిమంది దాసులును ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 16:4 => అందుకు రాజు మెఫీబోషెతునకు కలిగినదంతయు నీదేయని సీబాతో 

చెపప్గా సీబా నా యేలినవాడా రాజా, నీ దృషిట్యందు నేను అనుగర్హము పొందుదునుగాక, నేను నీకు 

నమసాక్రము చేయుచునాన్ననెను.  

2 సమూయేలు 19:25 => రాజును ఎదురొక్నుటకై అతడు యెరూషలేమునకు రాగా రాజు 

మెఫీబోషెతూ, నీవు నాతో కూడ రాకపోతివేమని అతని నడిగెను 
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1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

1 సమూయేలు 20:8 => నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా 

పేరట నీతో నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్ రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన 

ఉండినయెడల నీ తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు తోడుకొనిపోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని 

యోనాతానునొదద్ మనవి చేయగా 

1 సమూయేలు 20:15 => నేను చనిపోయినయెడల యెహోవా దావీదు శతుర్వులను ఒకడైన 

భూమిమీద నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసిన తరువాత నీవు నా సంతతివారికి దయచూపక 

పోయినయెడల నేమి యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచును గాక. 

1 సమూయేలు 20:17 => యోనాతాను దావీదును తన పార్ణసేన్హితునిగా పేర్మించెను గనుక ఆ 

పేర్మనుబటిట్ దావీదుచేత మరల పర్మాణము చేయించెను. 

1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళిల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:18 => వీరిదద్రు యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనిన తరువాత దావీదు 

వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన యింటికి తిరిగివెళె ల్ను. 

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. 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరో ద్షులమగునటుల్ 
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యెహోషువ 6:22 => అయితే యెహోషువ ఆ వేశయ్ యింటికి వెళిల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు 

చూచిన యిదద్రు మనుషుయ్లతో చెపప్గా 

యెహోషువ 9:18 => సమాజ పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో 

పర్మాణము చేసియుండిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేయలేదు . కాగా 

సమాజమంతయు పర్ధానులకు విరోధముగా మొఱఱ్పెటిట్రి. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

వచనము 10 

అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని కోత కాలారంభము మొదలుకొని 

ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు 

వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

1 సమూయేలు 18:19 => అయితే సౌలు కుమారెత్యైన మేరబును దావీదునకు ఇయయ్వలసి 

యుండగా సౌలు ఆమెను మెహోలతీయుడైన అదీర్యేలుకిచిచ్ పెండిల్ చేసెను. 

1 సమూయేలు 18:19 => అయితే సౌలు కుమారెత్యైన మేరబును దావీదునకు ఇయయ్వలసి 

యుండగా సౌలు ఆమెను మెహోలతీయుడైన అదీర్యేలుకిచిచ్ పెండిల్ చేసెను. 

1 సమూయేలు 20:16 => ఈలాగున యెహోవా దావీదుయొకక్ శతుర్వులచేత దాని 

విచారించునటుల్గా యోనాతాను దావీదు సంతతివారిని బటిట్ నిబంధన చేసెను. 
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2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

యోనా 1:15 => యోనాను ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేసిరి; పడవేయగానే సముదర్ము పొంగకుండ 

ఆగెను. 

వచనము 11 

అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్ చేసినది దావీదునకు వినబడెను. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి 

పొలములో పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:2 => నీ పెదద్లును నీ నాయ్యాధిపతులును వచిచ్ చంపబడినవాని 

చుటుట్నునన్ పురముల దూరము కొలిపింపవలెను. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:9 => అటుల్ నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ 

మధయ్నుండి నిరో ద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు. 

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషేష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

రూతు 1:22 => అటుల్ నయోమియు ఆమెతోకూడ మోయాబీయురాలైన రూతు అను ఆమె కోడలును 

మోయాబు దేశమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. వారిదద్రు యవల కోత ఆరంభములో బేతెల్హేము చేరిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:4 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పర్జల అధిపతులనందరిని 

తోడుకొని, యెహోవా సనిన్ధిని సూరుయ్నికి ఎదురుగా వారిని ఉరితీయుము. అపుప్డు యెహోవా 

కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీదనుండి తొలగిపోవునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

యెహోషువ 10:26 => తరువాత యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి అయిదు చెటల్మీద వారిని 

ఉరిదీసెను; వారి శవములు సాయంకాలము వరకు ఆ చెటల్మీద వేర్లాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 
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నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

ఎసేత్రు 9:13 => ఎసేత్రు రాజవైన తమకు సమమ్తమైనయెడల ఈ దినము జరిగిన చొపుప్న 

షూషనునందునన్ యూదులు రేపును చేయునటుల్గాను, హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులు 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయింపబడునటుల్గాను సెలవియుయ్డనెను. 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

యోనా 1:15 => యోనాను ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేసిరి; పడవేయగానే సముదర్ము పొంగకుండ 

ఆగెను. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

వచనము 12 

కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు 

వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును 

యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను 

అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 
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2 సమూయేలు 21:8 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలునకు కనిన యిదద్రు కుమారులగు 

అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమారెత్యగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బరిజ్లల్యి కుమారుడైన 

అదీర్యేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని గిబియోనీయుల కపప్గించెను. 

2 సమూయేలు 3:7 => అయాయ్ కుమారెత్యైన రిసాప్ యను ఒక ఉపపతిన్ సౌలుకుండెను నా తండిర్కి 

ఉపపతిన్యగు దానిని నీవెందుకు కూడితివని ఇషోబ్షెతు అబేన్రును అడుగగా 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

యోవేలు 1:18 => మేతలేక పశువులు బహుగా మూలుగ్చునన్వి ఎడుల్ మందలుగా కూడి ఆకలికి 

అలాల్డుచునన్వి గొఱఱ్మందలు చెడిపోవుచునన్వి. 

2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:13 => గోళల్ను తీయించుకొని తన చెరబటట్లు తీసివేసి నీ యింట 

నివసించి యొక నెలదినములు తన తండుర్లనుగూరిచ్ పర్లాపన చేయుటకు నీవు ఆమెకు 

సెలవియయ్వలెను. తరువాత నీవు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను; ఆమె నీకు 

భారయ్యగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 
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1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:44 => ఏడవమారు అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయియ్ యంత చినన్ మేఘము 

సముదర్మునుండి పైకి ఎకుక్చునన్దనెను. అపుప్డు ఏలీయా నీవు అహాబు దగగ్రకు పోయి నీవు 

వెళల్కుండ వరష్ము నినున్ ఆపకుండునటుల్ నీ రథమును సిదధ్పరచుకొని పొమమ్ని చెపుప్మని వానిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 18:45 => అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన 

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యిరిమ్యా 5:25 => మీ దోషములు వాటి కర్మమును తపిప్ంచెను, మీకు మేలు కలుగకుండుటకు మీ 

పాపములే కారణము. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 
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జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 39:4 => నీవును నీ సైనయ్మును నీతోనునన్ జనులందరును ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద కూలుదురు, నానా విధమైన కూర్ర పకుష్లకును దుషట్ మృగములకును ఆహారముగా 

నినున్ ఇచెచ్దను. 

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

వచనము 13 

కావున దావీదు వారియొదద్నుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

తెపిప్ంచెను, రాజాజఞ్నుబటిట్ ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు సమకూరిచ్రి. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

రూతు 2:11 => నీవు నీ తలిదండుర్లను నీ జనమ్భూమిని విడిచి, యింతకుముందు నీవు ఎరుగని 

జనము నొదద్కు వచిచ్తివి. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 
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వచనము 14 

సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన 

సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత 

దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

2 సమూయేలు 2:5 => సౌలును పాతిపెటిట్నవారు యాబేషిగ్లాదువారని దావీదు తెలిసికొని 

యాబేషిగ్లాదువారియొదద్కు దూతలను పంపి మీరు ఉపకారము చూపి మీ యేలినవాడైన సౌలును 

పాతిపెటిట్తిరి గనుక యెహోవా చేత మీరు ఆశీరవ్చనము నొందుదురు గాక. 

2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 2:7 => మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు 

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 31:11 => అయితే ఫిలిషీత్యులు సౌలుకు చేసినదాని గురించిన వారత్ యాబేషిగ్లాదు 

వారు విని 

1 సమూయేలు 31:12 => బలశాలులందరు లేచి రాతిర్యంత నడిచి సౌలు మొండెమును అతని 

కుమారుల కళేబరములను బేతాష్ను పటట్ణపు గోడమీదనుండి దించి యాబేషునకు తిరిగి వచిచ్ వాటిని 

దహనముచేసి 

1 సమూయేలు 31:13 => వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

యెహోషువ 17:11 => ఇశాశ్ఖారీయుల పర్దేశములోను ఆషేరీయుల పర్దేశములోను బేతెష్యాను 

దాని పురములును ఇబెల్యామును దాని పురములును దోరు నివాసులును దాని పురములును ఏనోద్రు 

నివాసులును దాని పురములును తానాకు నివాసులును దాని పురములును మెగిదోద్ నివాసులును దాని 

పురములును, అనగా మూడు కొండల పర్దేశము మనషీష్యులకు కలిగియునన్ది. 
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1 సమూయేలు 31:10 => మరియు వారు అతని ఆయుధములను అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి 

అతని మొండెమును బేతాష్ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించిరి. 

2 సమూయేలు 1:6 => గిలోబ్వ పరవ్తమునకు నేను అకసామ్తుత్గా వచిచ్నపుప్డు సౌలు తన 

యీటెమీద ఆనుకొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 1:21 => గిలోబ్వ పరవ్తములారా మీమీద మంచైనను వరష్మైనను పర్థమ 

ఫలారప్ణకు తగిన పైరుగల చేలైనను లేకపోవును గాక. బలాఢుయ్ల డాళుల్ అవమానముగ 

పారవేయబడెను. తైలముచేత అభిషేకింపబడని వారిదైనటుట్1సౌలు డాలును పారవేయబడెను. 

1 సమూయేలు 28:4 => ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ షూనేములో దిగగా , సౌలు 

ఇశార్యేలీయులందరిని సమకూరెచ్ను; వారు గిలోబ్వలో దిగిరి. 

1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయి హతులై గిలోబ్వ పరవ్తమందు పడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => హతులైనవారిని దోచుకొనుటకై ఫిలిషీత్యులు మరునాడు 

వచిచ్నపుప్డు వారు సౌలును అతని కుమారులును గిలోబ్వ పరవ్తమందు చచిచ్ పడియుండుట చూచి 

1 సమూయేలు 31:13 => వారి శలయ్ములను తీసి యాబేషులోని పిచులవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:12 => సౌలు శవమును అతని కుమారుల శవములను తీసికొని 

యాబేషునకువచిచ్ వారి యెముకలను యాబేషునందలి సిందూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ 

యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  
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వచనము 15 

ఫిలిషీత్యులకును ఇశార్యేలీయులకును యుదధ్ము మరల జరుగగా దావీదు తన సేవకులతోకూడ 

దిగిపోయి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్సిలెల్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 16 

అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ 

ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ యితత్డిగలది నేను దావీదును 

చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

2 సమూయేలు 3:32 => రాజును సవ్యముగా పాడెవెంట నడిచెను. వారు అబేన్రును హెబోర్నులో 

పాతిపెటట్గా రాజు అబేన్రు సమాధిదగగ్ర ఎలుగెతిత్ యేడెచ్ను, జనులందరును ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

యెహోషువ 18:28 => వారి వంశముల చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

1 సమూయేలు 10:2 => ఈ దినమున నీవు నాయొదద్నుండి పోయిన తరువాత బెనాయ్మీను 

సరిహదుద్లో సెలస్హులోనుండు రాహేలు సమాధి దగగ్ర ఇదద్రు మనుషుయ్లు నీకు కనబడుదురు. వారు 

నీవు వెదకబోయిన గారద్భములు దొరికినవి, నీ తండిర్ తన గారద్భములకొరకు చింతింపక నా 

కుమారుని కనుగొనుటకై నేనేమి చేతునని నీకొరకు విచారపడుచునాన్డని చెపుప్దురు. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 32:27 => అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున 

కటుట్కొని పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు 

తన చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డనెను 

నిరగ్మకాండము 32:28 => లేవీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో 

ఇంచుమించు మూడు వేలమంది కూలిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:29 => ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను 

ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని 

యెహోవాకు మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను. 

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

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

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 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

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. 
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యిరిమ్యా 14:3 => వారిలో పర్ధానులు బీదవారిని నీళల్కు పంపుచునాన్రు, వారు చెరువులయొదద్కు 

రాగా నీళుల్ దొరుకుటలేదు, వటిట్ కుండలు తీసికొని వారు మరల వచుచ్చునాన్రు, సిగుగ్ను అవమానము 

నొందినవారై తమ తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:4 => దేశములో వరష్ము కురువక పోయినందున నేల చీలియునన్ది గనుక సేదయ్ము 

చేయువారు సిగుగ్పడి తలలు కపుప్కొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:5 => లేళుల్ పొలములో ఈని గడిడ్లేనందున పిలల్లను విడిచిపెటుట్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:6 => అడవి గాడిదలును చెటుల్లేని మెటట్లమీద నిలువబడి నకక్లవలె గాలి 

పీలుచ్చునన్వి, మేత ఏమియు లేనందున వాటి కనున్లు కీష్ణించుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

యోవేలు 2:18 => అపుప్డు యెహోవా తన దేశమునుబటిట్ రోషము పూని తన జనులయెడల జాలి 

చేసికొనెను. 

యోవేలు 2:19 => మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నదేమనగా ఇకను 

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 

ఆమోసు 7:1 => కడవరిగడిడ్ మొలుచునపుప్డు పర్భువైన యెహోవా మిడుతలను పుటిట్ంచి 

దరశ్నరీతిగా దానిని నాకు కనుపరచెను; ఆ గడిడ్ రాజునకు రావలసిన కోత అయిన తరువాత 

మొలిచినది. 

ఆమోసు 7:2 => నేలను మొలిచిన పచిచ్క యంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినపుప్డు పర్భువైన 

యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

అని నేను మనవిచేయగా  

ఆమోసు 7:3 => యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అది జరుగదని సెలవిచెచ్ను. 
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ఆమోసు 7:4 => మరియు అగిన్చేత దండింపవలెనని అగిన్ రపిప్ంచి పర్భువైన యెహోవా దానిని 

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

ఆమోసు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

మానివేయుమని నేను మనవి చేయగా 

ఆమోసు 7:6 => పర్భువైన యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అదియు జరుగదని సెలవిచెచ్ను.  

యోనా 1:15 => యోనాను ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేసిరి; పడవేయగానే సముదర్ము పొంగకుండ 

ఆగెను. 

జెకరాయ్ 6:8 => అపుప్డతడు ననున్ పిలిచి ఉతత్ర దేశములోనికి పోవువాటిని చూడుము; అవి ఉతత్ర 

దేశమందు నా ఆతమ్ను నెమమ్దిపరచునని నాతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13 => వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరో ద్షి పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను. 

1 రాజులు 18:45 => అంతలో ఆకాశము మేఘములతోను గాలివానతోను కారు కమెమ్ను; మోపైన 

వాన కురిసెను గనుక అహాబు రథమెకిక్ యెజెర్యేలునకు వెళిల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

యోబు 37:13 => శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన 

ఆజాఞ్పించినదానిని అవి నెరవేరుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 16:42 => ఈ విధముగా నీమీదనునన్ నా కోర్ధమును చలాల్రుచ్కొందును, నా రోషము 

నీయెడల మానిపోవును, ఇకను ఆయాసపడకుండ నేను శాంతము తెచుచ్కొందును. 
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వచనము 17 

సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. దావీదు జనులు 

దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు ఇకమీదట మాతోకూడ 

యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

2 సమూయేలు 5:17 => జనులు ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరని 

ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ 

వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 5:22 => ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => అటు తరువాత గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము కలుగగా 

హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని హతము చేసెను, 

అందువలన ఫిలిషీత్యులు లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 

యెహోషువ 14:10 => యెహోవా చెపిప్నటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచిచ్నపప్టి నుండి 

ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో నడచిన యీ నలువది ఐదు ఏండుల్ ఆయన ననున్ సజీవునిగా 

కాపాడియునాన్డు; ఇదిగో నేనిపుప్డు ఎనబదియయిదేండల్ వాడను. 

యెహోషువ 14:11 => మోషే ననున్ పంపిననాడు నాకెంత బలమో నేటివరకు నాకంత బలము. 

యుదధ్ము చేయుటకు గాని వచుచ్చు పోవుచునుండుటకు గాని నాకెపప్టియటుల్ బలమునన్ది. 

కీరత్నలు 71:9 => వృదాధ్పయ్మందు ననున్ విడనాడకుము నా బలము కీష్ణించినపుప్డు ననున్ 

విడువకుము. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 
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పర్సంగి 12:3 => ఆ దినమున ఇంటి కావలివారు వణకుదురు బలిషు ఠ్లు వంగుదురు, విసరువారు 

కొదిద్మంది యగుటచేత పని చాలించుకొందురు, కిటికీలలోగుండ చూచువారు కానలేకయుందురు. 

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

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

2 సమూయేలు 8:1 => దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి 

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 
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కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

కీరత్నలు 108:9 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీదికి నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యనుబటిట్ జయోతస్వము చేసియునాన్ను.  

వచనము 18 

అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై 

రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

సంఖాయ్కాండము 13:32 => మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూరిచ్ 

ఇశార్యేలీయులతో చెడ డ్ సమాచారము చెపిప్ మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను 

భకిష్ంచు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉనన్త దేహులు. 

సంఖాయ్కాండము 13:33 => అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను 

చూచితివిు; మా దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృషిఠ్కిని అటే ల్ ఉంటిమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:28 => మనమెకక్డికి వెళల్గలము? మన సహోదరులు అకక్డి జనులు 

మనకంటె బలిషు ఠ్లును ఎతత్రులునై యునాన్రు; ఆ పటట్ణములు గొపప్వై ఆకాశమునంటు 

పార్కారములతో నునన్వి; అకక్డ అనాకీయులను చూచితిమని చెపిప్ మా హృదయములను 

కరగజేసిరని మీరు చెపిప్తిరి.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:10 => పూరవ్కాలమున ఏమీయులనువారు ఆరు దేశములో నివసించిరి. 

వారు అనాకీయులవలె, ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు. వారును అనాకీయులవలె 

రెఫాయీయులుగా ఎంచబడినవారు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:21 => వారు అనాకీయులవలె ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు 

జనులు. అయితే యెహోవా అమోమ్నీయుల యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక అమోమ్నీయులు 

వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని వారిచోట నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:2 => ఆ పర్జలు గొపప్వారు ఉనన్త దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన 

అనాకీయుల వంశసుథ్లు. అనాకీయుల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మాట నీవు వింటివి గదా.  

1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 

1 సమూయేలు 17:5 => అతని తలమీద రాగి శిరసాత్ర్ణముండెను, అతడు యుదధ్కవచము 

ధరించియుండెను, ఆ కవచము అయిదువేల తులముల రాగి యెతుత్గలది. 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

2 సమూయేలు 21:20 => ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి 

యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

2 సమూయేలు 5:18 => ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా  

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 
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1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

1 సమూయేలు 17:47 => అపుప్డు యెహోవా కతిత్చేతను ఈటెచేతను రకిష్ంచువాడు కాడని యీ 

దండువారందరు తెలిసికొందురు; యుదధ్ము యెహోవాదే; ఆయన మిముమ్ను మాచేతికి అపప్గించునని 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 17:48 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు లేచి దావీదును కలియుటకై అతనికి ఎదురుపోగా 

దావీదు వానిని ఎదురొక్నుటకు సైనయ్ముతటుట్ తవ్రగా పరుగెతిత్పోయి 

1 సమూయేలు 17:49 => తన సంచిలో చెయియ్వేసి అందులోనుండి రాయి యొకటి తీసి వడిసెలతో 

విసరి ఆ ఫిలిషీత్యుని నుదుట కొటెట్ను. ఆ రాయి వాని నుదురు చొచిచ్నందున వాడు నేలను 

బోరల్పడెను. 

1 సమూయేలు 17:50 => దావీదు ఫిలిషీత్యునికంటె బలాఢుయ్డై ఖడగ్ము లేకయే వడిసెలతోను 

రాతితోను ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ చంపెను. 

1 సమూయేలు 17:51 => వాడు బోరల్పడగా దావీదు పరుగెతిత్పోయి ఫిలిషీత్యునిమీద నిలుచుండి 

వాని కతిత్ వరదూసి దానితో వాని చంపి వాని తలను తెగవేసెను. ఫిలిషీత్యులు తమ శూరుడు చచుచ్ట 

చూచి పారిపోయిరి. 

యెహోషువ 11:22 => ఇశార్యేలీయుల దేశమందు అనాకీయులలో ఎవడును మిగిలియుండలేదు; 

గాజాలోను గాతులోను అషోడ్దులోను మాతర్మే కొందరు మిగిలియుండిరి. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 
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కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 19 

తరువాత గోబుదగగ్ర ఫిలిషీత్యులతో ఇంకొకసారి యుదధ్ము జరుగగా అకక్డ బేతెల్హేమీయుడైన 

యహరేయోరెగీము కుమారుడగు ఎలా హ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు సహోదరుని చంపెను; వాని యీటె 

కఱఱ్నేతగాని దోనె అంత గొపప్ది. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

2 సమూయేలు 20:8 => వారు గిబియోనులో ఉనన్ పెదద్ బండదగగ్రకు రాగా అమాశా వారిని 

కలియవచెచ్ను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొకాక్యకు పైన బిగించియునన్ నడికటుట్కు వరగల 

కతిత్ కటుట్కొనియుండగా ఆ వర వదులై కతిత్ నేలపడెను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 
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2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 22:19 => ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. 

విశాలమైన సథ్లమునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

2 సమూయేలు 18:3 => జనులు నీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని 

లక్షయ్పెటట్రు, మాలో సగముమంది చనిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మావంటి పదివేల 

మందితో నీవు సాటి; కాబటిట్ నీవు పటట్ణమందు నిలిచి మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో 

చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 14:7 => కాబటిట్ నా యింటివారందరును నీ దాసినైన నామీదికి లేచి తన 

సహోదరుని చంపినవాని అపప్గించుము; తన సహోదరుని పార్ణము తీసినందుకై మేము వానిని చంపి 

హకుక్దారుని నాశనముచేతు మనుచునాన్రు. ఈలాగున వారు నా పెనిమిటికి భూమిమీద పేరైనను 

శేషమైనను లేకుండ మిగిలిన నిపుప్రవను ఆరిప్వేయబోవుచునాన్రని రాజుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 
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కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

యోహాను 1:8 => అతడు ఆ వెలుగై యుండలేదు గాని ఆ వెలుగునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు అతడు 

వచెచ్ను. 

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.  

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు 

ఒక యుదధ్మందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ 

ముగుగ్రిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

యిరిమ్యా 40:15 => కారేహ కుమారుడగు యోహానాను మిసాప్లో గెదలాయ్తో రహసయ్ముగా 

ఇటల్నెను నీయొదద్కు కూడివచిచ్న యూదులందరు చెదరిపోవునటుల్ను, యూదా జనశేషము 

నశించునటుల్ను నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు నినున్ చంపనేల? దయచేసి ననున్ వెళల్నిముమ్, 

ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని చంపెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 
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హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

వచనము 20 

ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి 

వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => అటు తరువాత గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము కలుగగా 

హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని హతము చేసెను, 

అందువలన ఫిలిషీత్యులు లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => అటు తరువాత గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము కలుగగా 

హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని హతము చేసెను, 

అందువలన ఫిలిషీత్యులు లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 

2 సమూయేలు 21:16 => అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు 

ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ 

యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

2 సమూయేలు 21:20 => ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి 

యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:11 => ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

హుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

వచనము 21 

అతడు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను 

అతనిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:26 => మరియు సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు లెవరనగా 

యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు; బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:5 => మరల ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము జరుగగా యాయీరు కుమారుడైన 

ఎలా హ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు సహోదరుడగు లహీమ్ని చంపెను. వాని యీటె నేతగాని దోనెయంత 

పెదద్ది. 

1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 

1 సమూయేలు 17:5 => అతని తలమీద రాగి శిరసాత్ర్ణముండెను, అతడు యుదధ్కవచము 

ధరించియుండెను, ఆ కవచము అయిదువేల తులముల రాగి యెతుత్గలది. 

1 సమూయేలు 17:6 => మరియు అతని కాళల్కు రాగి కవచమును అతని భుజముల మధయ్ను రాగి 

బలెల్మొకటి యుండెను. 

1 సమూయేలు 17:7 => అతని యీటె కఱఱ్ నేతగాని దోనె అంత పెదద్ది; మరియు అతని యీటె కొన 

ఆరువందల తులముల యినుము ఎతుత్గలది. ఒకడు డాలును మోయుచు అతని ముందర 

పోవుచుండెను. 

1 సమూయేలు 17:8 => అతడు నిలిచి ఇశార్యేలీయుల దండువారిని పిలిచి యుదధ్పంకుత్లు 

తీరుచ్టకై మీరెందుకు బయలుదేరి వచిచ్తిరి?నేను ఫిలిషీత్యుడను కానా? మీరు సౌలు దాసులుకారా? 

మీ పక్షముగా ఒకనిని ఏరప్రచుకొని అతని నాయొదద్కు పంపుడి; 
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1 సమూయేలు 17:9 => అతడు నాతో పోటాల్డి ననున్ చంపగలిగిన యెడల మేము మీకు 

దాసులమగుదుము; నేనతని జయించి చంపినయెడల మీరు మాకు దాసులై మాకు దాసయ్ము 

చేయుదురు. 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:11 => సౌలును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ ఫిలిషీత్యుని మాటలు వినినపుప్డు 

బహు భీతులైరి. 

1 సమూయేలు 17:7 => అతని యీటె కఱఱ్ నేతగాని దోనె అంత పెదద్ది; మరియు అతని యీటె కొన 

ఆరువందల తులముల యినుము ఎతుత్గలది. ఒకడు డాలును మోయుచు అతని ముందర 

పోవుచుండెను. 

వచనము 22 

ఈ నలుగురును గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారై దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను 

హతులైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మరల గాతులో యుదధ్ము జరిగెను; మంచి యెతత్రియగు ఒకడు 

అచచ్ట ఉండెను, వానికి చేతి చేతికి కాలి కాలికి ఆరేసి చొపుప్న ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ండెను, వాడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

2 సమూయేలు 21:16 => అపుప్డు రెఫాయీయుల సంతతివాడగు ఇషిబ్బేనోబ అను ఒకడు 

ఉండెను. అతడు ధరించియునన్ ఖడగ్ము కొర్తత్ది, వాని యీటె మూడువందల తులముల యెతుత్ 

యితత్డిగలది నేను దావీదును చంపెదనని అతడు చెపిప్యుండెను. 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 
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సంఖాయ్కాండము 13:32 => మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూరిచ్ 

ఇశార్యేలీయులతో చెడ డ్ సమాచారము చెపిప్ మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను 

భకిష్ంచు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉనన్త దేహులు. 

సంఖాయ్కాండము 13:33 => అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను 

చూచితివిు; మా దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృషిఠ్కిని అటే ల్ ఉంటిమనిరి. 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1184 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వచనము 1 

యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున 

దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. అతడిటల్నెను. 

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

2 రాజులు 19:13 => హమాతు రాజు ఏమాయెను? అరాప్దు రాజును సెపరివ్యీము హేన ఇవావ్ 

అను పటట్ణముల రాజులును ఏమైరి? 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:32 => దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన 

యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 

1 సమూయేలు 16:9 => అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలువగా అతడు యెహోవా ఇతనిని 

కోరుకొనలేదనెను. 
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1 సమూయేలు 17:3 => ఫిలిషీత్యులు ఆ తటుట్ పరవ్తముమీదను ఇశార్యేలీయులు ఈతటుట్ 

పరవ్తముమీదను నిలిచియుండగా ఉభయుల మధయ్ను ఒక లోయయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:13 => యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన 

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షు ఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 

వచనము 2 

యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 20:8 => గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారగు వీరు దావీదు చేతను 

అతని సేవకుల చేతను హతులైరి. 

యెహోషువ 14:12 => కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు 

దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ 

దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందును. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 108:13 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 
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కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 సమూయేలు 6:17 => అపరాధారథ్మైన అరప్ణగా ఫిలిషీత్యులు చెలిల్ంచిన బంగారపు గడ డ్లు 

ఏవనగా, అషోడ్దువారి నిమితత్ము ఒకటి, గాజావారి నిమితత్ము ఒకటి, అషెక్లోను వారి నిమితత్ము 

ఒకటి, గాతువారి నిమితత్ము ఒకటి, ఎకోర్నువారి నిమితత్ము ఒకటి. 

వచనము 3 

నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా 

ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 
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కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 103:5 => పకిష్రాజు యౌవనమువలె నీ యౌవనము కొర్తత్దగుచుండునటుల్ మేలుతో నీ 

హృదయమును తృపిత్పరచుచునాన్డు  

కీరత్నలు 103:6 => యెహోవా నీతికిర్యలను జరిగించుచు బాధింపబడు వారికందరికి నాయ్యము 

తీరుచ్ను 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 

Page  of 1188 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 116:8 => మరణమునుండి నా పార్ణమును కనీన్ళుల్ విడువకుండ నా కనున్లను 

జారిపడకుండ నాపాదములను నీవు తపిప్ంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 116:9 => సజీవులునన్ దేశములలో యెహోవా సనిన్ధిని నేను కాలము గడుపుదును. 

కీరత్నలు 116:10 => నేను ఆలాగు మాటలాడి నమిమ్కయుంచితిని. నేను మిగుల బాధపడినవాడను. 

కీరత్నలు 116:11 => నేను తొందరపడినవాడనై ఏ మనుషుయ్డును నమమ్దగినవాడు కాడనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 116:12 => యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములనిన్టికి నేనాయనకేమి చెలిల్ంచుదును? 

కీరత్నలు 116:13 => రక్షణపాతర్ను చేతపుచుచ్కొని యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెదను. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 116:15 => యెహోవా భకుత్ల మరణము ఆయన దృషిట్కి విలువగలది  

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

కీరత్నలు 116:18 => ఆయన పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలోను 

కీరత్నలు 116:19 => యెరూషలేమా, నీ మధయ్ను నేను యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. 

యెహోవాను సుత్తించుడి. 

నిరగ్మకాండము 15:1 => అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయులును యెహోవాను గూరిచ్ యీ కీరత్న 

పాడిరి యెహోవాను గూరిచ్ గానము చేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును 

దాని రౌతును ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను 

నాయ్యాధిపతులు 5:1 => ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీరత్న 

పాడిరి. 
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2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

యెషయా 12:4 => యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును పర్కటించుడి జనములలో ఆయన 

కిర్యలను పర్చురము చేయుడి ఆయన నామము ఘనమైనదని జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుడి. 

యెషయా 12:5 => యెహోవానుగూరిచ్ కీరత్న పాడుడి ఆయన తన మహాతమ్య్మును వెలల్డిపరచెను 

భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.  

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 
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2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

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, ఖరూజ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 
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పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

1 సమూయేలు 23:14 => అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను 

అరణయ్మున ఒక పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను 

దేవుడు సౌలు చేతికి అతని నపప్గించలేదు. 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరో ద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 
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2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 22:18 => బలవంతులగు పగవారు, ననున్ దేవ్షించువారు, నాకంటె 

బలిషు ఠ్లైయుండగా వారి వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, 

దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

కీరత్నలు 18:17 => బలవంతులగు పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె బలిషుట్లైయుండగా వారి 

వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 28:7 => యెహోవా నా ఆశర్యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు 

నమిమ్కయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము పర్హరిష్ంచుచునన్ది 

కీరత్నలతో నేను ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 
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కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 4 

కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

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

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరో ద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 
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కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 

కీరత్నలు 18:6 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న చేసితిని ఆయన 

తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న నంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన సనిన్ధిని చేరి ఆయన 

చెవులజొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:13 => యెహోవా ఆకాశమందు గరజ్న చేసెను సరోవ్నన్తుడు తన ఉరుముధవ్ని 

పుటిట్ంచెను వడగండుల్ను మండుచునన్ నిపుప్లును రాలెను. 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 
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కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

కీరత్నలు 18:16 => ఉనన్త సథ్లమునుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని 

మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 18:17 => బలవంతులగు పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె బలిషుట్లైయుండగా వారి 

వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:18 => ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. 

కీరత్నలు 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరో ద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 
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కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 18:30 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము తన శరణుజొచుచ్ 

వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 18:31 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది? 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

కీరత్నలు 18:36 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.  

కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 
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కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

కీరత్నలు 18:45 => అనుయ్లు నిసాత్ర్ణగలవారై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 18:46 => యెహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నా 

రక్షణకరత్యయిన దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:48 => ఆయన నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును. నా మీదికి 

లేచువారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువు బలాతాక్రముచేయు మనుషుయ్ల చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు 

కీరత్నలు 18:49 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను నీ నామకీరత్న 

గానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 31:3 => నా కొండ నాకోట నీవే నీ నామమునుబటిట్ తోర్వ చూపి ననున్ నడిపించుము నా 

ఆశర్యదురగ్ము నీవే. 

కీరత్నలు 42:9 => కావున నీవేల ననున్ మరచియునాన్వు? శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించవలసి వచెచ్నేమి అని నా ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయుచునాన్ను.  
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కీరత్నలు 71:3 => నేను నితయ్ము చొచుచ్నటుల్ నాకు ఆశర్యదురగ్ముగా ఉండుము నా శైలము నా 

దురగ్ము నీవే నీవు ననున్ రకిష్ంప నిశచ్యించియునాన్వు.  

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 సమూయేలు 22:32 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది?  

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

వచనము 5 

మృతుయ్వుయొకక్ అలలు ననున్ చుటుట్కొనగను వరదపొరుల్వలె భకిత్హీనులు నా మీదికి వచిచ్ ననున్ 

బెదరించగను  

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 
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ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

కీరత్నలు 5:12 => యెహోవా, నీతిమంతులను ఆశీరవ్దించువాడవు నీవే కేడెముతో కపిప్నటుల్ నీవు 

వారిని దయతో కపెప్దవు కావున నీ నామమును పేర్మించువారు నినున్గూరిచ్ఉలల్సింతురు. 

కీరత్నలు 28:7 => యెహోవా నా ఆశర్యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు 

నమిమ్కయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము పర్హరిష్ంచుచునన్ది 

కీరత్నలతో నేను ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 84:9 => దేవా, మా కేడెమా, దృషిట్ంచుము నీవు అభిషేకించినవాని ముఖమును 

లకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 115:9 => ఇశార్యేలీయులారా, యెహోవాను నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి సహాయము 

వారికి కేడెము 

కీరత్నలు 115:10 => అహరోను వంశసుథ్లారా, యెహోవాను నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి 

సహాయము వారికి కేడెము 

కీరత్నలు 115:11 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేడెము. 

సామెతలు 30:5 => దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి 

ఆయన కేడెము. 
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1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

2 సమూయేలు 22:51 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు 

అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

కీరత్నలు 61:3 => నీవు నాకు ఆశర్యముగా నుంటిని. శతుర్వులయెదుట బలమైన కోటగానుంటివి 

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

కీరత్నలు 9:9 => నలిగినవారికి తాను మహా దురగ్మగును ఆపతాక్లములలో వారికి మహా 

దురగ్మగును 

కీరత్నలు 14:6 => బాధపడువారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించుదురు అయినను యెహోవా వారికి 

ఆశర్యమైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, ననున్ రకిష్ంచువాడు నా కేడెము, నా రక్షణ 

శృంగము, నా ఉనన్త దురగ్ము, నా దేవుడు నేను ఆశర్యించియునన్ నా దురగ్ము. 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

Page  of 1201 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 59:16 => నీవు నాకు ఎతత్యిన కోటగా ఉనాన్వు ఆపదిద్నమున నాకు ఆశర్యముగా 

ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్ నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున నీకృపనుగూరిచ్ ఉతాస్హగానము 

చేసెదను 

కీరత్నలు 71:7 => నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము 

నీవే. 

కీరత్నలు 142:4 => నా కుడిపర్కక్ను నిదానించి చూడుము ననెన్రిగినవాడు ఒకడును నాకు 

లేకపోయెను ఆశర్యమేదియు నాకు దొరకలేదు నాయెడల జాలిపడువాడు ఒకడును లేడు.  

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యిరిమ్యా 16:9 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ కనున్ల ఎదుటనే మీ దినములలోనే సంతోషధవ్నిని ఆనందధవ్నిని 

పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును ఈ చోట వినబడకుండ మానిప్ంచెదను. 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  
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లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

2 సమూయేలు 22:49 => ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి 

లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు. 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 140:1 => యెహోవా, దుషుట్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము బలాతాక్రము 

చేయువారిచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము.  

కీరత్నలు 140:4 => యెహోవా, భకిత్హీనులచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము. బలాతాక్రము 

చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. నేను అడుగుజారి పడునటుల్ చేయుటకు వారు 

ఉదేద్శించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

Page  of 1203 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

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

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరో ద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

2 సమూయేలు 22:31 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము ఆయన 

శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

2 సమూయేలు 22:32 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది?  

కీరత్నలు 31:2 => నాకు నీ చెవియొగిగ్ ననున్ తవ్రగా విడిపించుము ననున్ రకిష్ంచుటకు నాకు ఆశర్య 

శైలముగాను పార్కారముగల యిలుల్గాను ఉండుము.  

వచనము 6 

పాతాళ పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరించగను 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 116:13 => రక్షణపాతర్ను చేతపుచుచ్కొని యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెదను. 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

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. 

కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 

Page  of 1204 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

కీరత్నలు 66:2 => ఆయనకు పర్భావము ఆరోపించి ఆయనను సోత్తిర్ంచుడి 

కీరత్నలు 106:2 => యెహోవా పరాకర్మ కారయ్ములను ఎవడు వరిణ్ంపగలడు? ఆయన కీరిత్ 

యంతటిని ఎవడు పర్కటింపగలడు? 

కీరత్నలు 148:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆకాశవాసులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

ఉనన్తసథ్లముల నివాసులారా, ఆయనను సుత్తించుడి  

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

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

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి. 

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

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 55:16 => అయితే నేను దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్కొందును యెహోవా ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 56:9 => నేను మొఱఱ్పెటుట్ దినమున నా శతుర్వులు వెనుకకు తిరుగుదురు. దేవుడు నా 

పక్షముననునాన్డని నాకు తెలియును. 

కీరత్నలు 57:1 => ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్ కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను 

ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెకక్లనీడను శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 
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కీరత్నలు 57:2 => మహోనన్తుడైన దేవునికి నా కారయ్ము సఫలముచేయు దేవునికి నేను 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

వచనము 7 

నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని ఆయన తన ఆలయములో 

ఆలకించి నా పార్రథ్న అంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

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 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషు ఠ్డు  
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యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యిరిమ్యా 46:7 => నైలునదీ పర్వాహమువలె వచుచ్ నితడెవడు? ఇతని జలములు నదులవలె 

పర్వహించుచునన్వి  

యిరిమ్యా 46:8 => ఐగుపీత్యుల దండు నైలునదివలె పర్వహించుచునన్ది. దాని జలములు 

తొణకునటుల్గా అది వచుచ్చునన్ది. నేనెకిక్ భూమిని కపెప్దను పటట్ణమును దాని నివాసులను 

నాశనము చేసెదను. 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 

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 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

వచనము 8 
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అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను ఆయన కోపింపగా అవి 

కంపించెను. 

యోబు 36:8 => వారు సంకెళల్తో కటట్బడినయెడలను బాధా పాశములచేత పటట్బడినయెడలను 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

కీరత్నలు 140:5 => గరివ్షు ఠ్లు నాకొరకు ఉరిని తార్ళల్ను చాటుగా ఒడిడ్యునాన్రు వారు తోర్వపర్కక్ను 

వల పరచియునాన్రు. ననున్ పటుట్కొనుటకై ఉచుచ్ల నొగిగ్యునాన్రు. (సెలా.)  

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

వచనము 9 
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ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ 

కణములను రాజబెటెట్ను. 

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 120:1 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని ఆయన నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

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

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 34:16 => దుష కిర్యలు చేయువారి జాఞ్పకమును భూమిమీద నుండి కొటిట్వేయుటకై 

యెహోవా సనిన్ధి వారికి విరోధముగా నునన్ది.  
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కీరత్నలు 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 

1 రాజులు 8:28 => అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను వినన్పమును 

అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

కీరత్నలు 18:6 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న చేసితిని ఆయన 

తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న నంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన సనిన్ధిని చేరి ఆయన 

చెవులజొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 
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యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

కీరత్నలు 66:14 => నాకు శర్మ కలిగినపుప్డు నా పెదవులు పలికిన మొర్కుక్బడులను నా నోరు 

వచించిన మొర్కుక్బడులను నేను నీకు చెలిల్ంచెదను 

సామెతలు 13:14 => జాఞ్నుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి 

విడిపించును. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరో ద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

వచనము 10 

మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన పాదముల కిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:4 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాను కీరిత్ంచెదను యెహోవా, నీవు 

శేయీరునుండి బయలుదేరినపుప్డు ఎదోము పొలమునుండి బయలుదేరినపుప్డు భూమి వణకెను, 

ఆకాశము నీళల్ను కురిపించెను మేఘములును వరిష్ంచెను.  

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 
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కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

హబకూక్కు 3:7 => కూషీయుల డేరాలలో ఉపదర్వము కలుగగా నేను చూచితిని మిదాయ్ను దేశసుథ్ల 

డేరాల తెరలు గజగజ వణకెను. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

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

సూరయ్చందుర్లు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

యోబు 26:11 => ఆయన గదిద్ంపగా ఆకాశవిశాల సత్ంభములు విసమ్యమొంది అదరును 
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నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

2 సమూయేలు 23:7 => ముండల్ను పటుట్కొనువాడు ఇనుప పనిముటుట్నైనను బలెల్పు కోలనైనను 

వినియోగించును గదా మనుషుయ్లు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉనన్చోటనే కాలిచ్వేయుదురు. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

మీకా 6:2 => తన జనులమీద యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము కలదు, ఆయన ఇశార్యేలీయులమీద 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు; నిశచ్లములై భూమికి పునాదులుగా ఉనన్ పరవ్తములారా, యెహోవా ఆడు 

వాయ్జెయ్ము ఆలకించుడి.  

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

వచనము 11 

కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరి వచెచ్ను.గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 సమూయేలు 22:16 => భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడ డ్కటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 
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నిరగ్మకాండము 24:17 => యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించు అగిన్వలె 

ఇశార్యేలీయుల కనున్లకు కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

యోబు 4:9 => దేవుడు ఊదగా వారు నశించుదురు ఆయన కోపాగిన్ శావ్సమువలన వారు 

లేకపోవుదురు. 

యోబు 41:20 => ఉడుకుచునన్ కాగులోనుండి, జముమ్మంటమీద కాగుచునన్ బానలోనుండి పొగ 

లేచునటుల్ దాని నాసికారంధర్ములలోనుండి లేచును. 

యోబు 41:21 => దాని ఊపిరి నిపుప్లను రాజబెటుట్ను దాని నోటనుండి జావ్లలు బయలుదేరును 

కీరత్నలు 18:8 => ఆయన నాసికారంధర్ములనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి అగిన్వచిచ్ 

దహించెను 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

కీరత్నలు 97:3 => అగిన్ ఆయనకు ముందు నడచుచునన్ది అది చుటుట్నునన్ ఆయన శతుర్వులను 

కాలిచ్వేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 97:5 => యెహోవా సనిన్ధిని సరవ్లోకనాధుని సనిన్ధిని పరవ్తములు మైనమువలె 

కరగుచునన్వి.  

యెషయా 30:27 => ఇదిగో కోపముతో మండుచు దటట్ముగా లేచు పొగతో కూడినదై యెహోవా 

నామము దూరమునుండి వచుచ్చునన్ది ఆయన పెదవులు ఉగర్తతో నిండియునన్వి ఆయన నాలుక 

దహించు అగిన్జావ్లవలె ఉనన్ది.  
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యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యిరిమ్యా 5:14 => కావున సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాకయ్ములు వారిని కాలుచ్నటుల్ నీ నోట 

వాటిని అగిన్గాను ఈ జనమును కటెట్లుగాను నేను చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 15:14 => నీవెరుగని దేశములో నీ శతుర్వులకు నినున్ దాసునిగా చేతును, నా కోపాగిన్ 

రగులుకొనుచు నినున్ దహించును. 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

హబకూక్కు 3:5 => ఆయనకు ముందుగా తెగుళుల్ నడుచుచునన్వి ఆయన పాదముల వెంట అగిన్ 

మెరుపులు వచుచ్చునన్వి 

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 

2 సమూయేలు 22:13 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి నిపుప్కణములు పుటెట్ను. 

వచనము 12 

గుడారమువలె అంధకారము తనచుటుట్ వాయ్పింపజేసెను. నీటిమబుబ్ల సముదాయములను, ఆకాశపు 

దటట్పు మేఘములను వాయ్పింపజేసెను. 

కీరత్నలు 144:5 => యెహోవా, నీ ఆకాశమును వంచి దిగిరముమ్ పరవ్తములు పొగ రాజునటుల్ నీవు 

వాటిని ముటుట్ము 

యెషయా 64:1 => గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు 

తతత్రిలుల్ను గాక. 

యెషయా 64:2 => నీ శతుర్వులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగిన్ గచచ్పొదలను 

కాలుచ్రీతిగాను అగిన్ నీళల్ను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచెచ్దవు గాక.  
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యెషయా 64:3 => జరుగునని మేమనుకొనని భయంకరమైన కిర్యలు నీవు చేయగా అనయ్జనులు నీ 

సనిన్ధిని కలవరపడుదురు గాక నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు తతత్రిలుల్నుగాక.  

నిరగ్మకాండము 20:21 => పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు 

సమీపింపగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11 => అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. 

చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

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

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

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

కమెమ్ను. 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

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

2 సమూయేలు 22:12 => గుడారమువలె అంధకారము తనచుటుట్ వాయ్పింపజేసెను. నీటిమబుబ్ల 

సముదాయములను, ఆకాశపు దటట్పు మేఘములను వాయ్పింపజేసెను. 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

వచనము 13 

ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి నిపుప్కణములు పుటెట్ను. 
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ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:19 => ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. 

కరుణాపీఠమున దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

యెహెజేక్లు 9:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ తానునన్ కెరూబుపైనుండి దిగి మందిరపు 

గడప దగగ్రకువచిచ్ నిలిచి, అవిసెనారబటట్ ధరించుకొని లేఖకుని సిరాబుడిడ్ నడుమునకు కటుట్కొనిన 

వానిని పిలువగా 

యెహెజేక్లు 10:2 => అపుప్డు అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానితో యెహోవా కెరూబు కిర్ందనునన్ 

చకర్ముల మధయ్కు పోయి, కెరూబుల మధయ్నునన్ నిపుప్లు చేతులనిండ తీసికొని పటట్ణముమీద 

చలుల్మని సెలవియయ్గా, నేను చూచుచుండునంతలో అతడు లోపలికిపోయెను.  

యెహెజేక్లు 10:3 => అతడు లోపలికిపోగా కెరూబులు మందిరపు కుడిపర్కక్ను నిలిచియుండెను; 

మరియు మేఘము లోపలి ఆవరణమును కమిమ్యుండెను. 
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యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:6 => కెరూబుల మధయ్నుండు చకర్ముల దగగ్ర నుండి అగిన్ తీసికొనుమని ఆయన 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనినవానికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా, అతడు లోపలికిపోయి చకర్ముదగగ్ర నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

యెహెజేక్లు 10:8 => అంతలో కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద మానవహసత్రూపమొకటి కనబడెను; 

యెహెజేక్లు 10:9 => నేను చూచుచుండగా ఒకొక్క కెరూబు దగగ్ర ఒక చకర్ముచొపుప్న నాలుగు 

చకర్ములు కనబడెను; ఆ చకర్ములు రకత్వరణ్పు రాతితో చేయబడినటుల్ండెను. 

యెహెజేక్లు 10:10 => ఆ నాలుగు చకర్ములు ఏకరీతిగానుండి యొకొక్క చకర్మునకులోగా 

మరియొక చకర్మునన్టుట్గా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:11 => అవి జరుగుచుండగా నాలుగు వైపులు జరుగుచునన్టుల్ండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను, తల యేతటుట్ తిరుగునో అవి ఆ తటే ట్ దానివెంట పోవుచుండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:12 => ఆ నాలుగు కెరూబులయొకక్ శరీరములును వీపులును చేతులును రెకక్లును 

ఆ చకర్ములచుటుట్ను కనున్లతో నిండియుండెను; నాలుగింటికి చకర్ములుండెను. 

యెహెజేక్లు 10:13 => నేను వినుచుండగా తిరుగుడని చకర్ములకు ఆజఞ్ యియయ్బడెను. 

యెహెజేక్లు 10:14 => కెరూబులలో ఒకొక్కదానికి నాలుగు ముఖములుండెను; మొదటిది కెరూబు 

ముఖము, రెండవది మానవ ముఖము, మూడవది సింహ ముఖము, నాలగ్వది పకిష్రాజు ముఖము. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 
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కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

వచనము 14 

యెహోవా ఆకాశమందు గరిజ్ంచెను సరోవ్నన్తుడు ఉరుముధవ్ని పుటిట్ంచెను. 

2 సమూయేలు 22:10 => మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన పాదముల కిర్ంద 

గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 97:2 => మేఘాంధకారములు ఆయనచుటుట్ నుండును నీతి నాయ్యములు ఆయన 

సింహాసనమునకు ఆధారము. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 144:6 => మెరుపులు మెరిపించి వారిని చెదరగొటుట్ము నీ బాణములు వేసి వారిని 

ఓడగొటుట్ము. 

వచనము 15 

తన బాణములను పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులను పర్యోగించి వారిని 

తరిమివేసెను యెహోవా గదిద్ంపునకు తన నాసికారంధర్ముల శావ్సము వడిగా విడువగా ఆయన 

గదిద్ంపునకు పర్వాహముల అడుగుభాగములు కనబడెను 
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2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

వచనము 16 

భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 5:20 => వెండి లాభము వారు తీసికొనలేదు నక్షతర్ములు ఆకాశమునుండి 

యుదధ్ము చేసెను నక్షతర్ములు తమ మారగ్ములలోనుండి సీసెరాతో యుదధ్ము చేసెను.  

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

1 సమూయేలు 7:10 => సమూయేలు దహనబలి అరిప్ంచుచుండగా ఫిలిషీత్యులు యుదధ్ము 

చేయుటకై ఇశార్యేలీయుల మీదికి వచిచ్రి. అయితే యెహోవా ఆ దినమున ఫిలిషీత్యులమీద మెండుగా 

ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తారుమారు చేయగా వారు ఇశార్యేలీయులచేత ఓడిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 12:17 => గోధుమ కోతకాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును నిరణ్యింపుమని 

అడిగినందుచేత యెహోవా దృషిట్కి మీరు చేసిన కీడు గొపప్దని మీరు గర్హించి తెలిసికొనుటకై 

యెహోవా ఉరుములను వరష్మును పంపునటుల్గా నేను ఆయనను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 
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యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

యోబు 37:4 => దాని తరువాత ఉరుముధవ్ని గరిజ్ంచును ఆయన తన గంభీరమైన సవ్రముతో 

గరిజ్ంచును ఆయన ధవ్ని వినబడునపుప్డు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 29:5 => యెహోవా సవ్రము దేవదారు వృక్షములను విరచును యెహోవా లెబానోను 

దేవదారు వృక్షములను ముకక్లుగా విరచును.  

కీరత్నలు 29:6 => దూడవలె అవి గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును లెబానోనును షిరోయ్నును 

గురుపోతు పిలల్వలె గంతులు వేయునటుల్ ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 29:7 => యెహోవా సవ్రము అగిన్జావ్లలను పర్జవ్లింప జేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 29:8 => యెహోవా సవ్రము అరణయ్మును కదలించును యెహోవా కాదేషు అరణయ్మును 

కదలించును 

కీరత్నలు 29:9 => యెహోవా సవ్రము లేళళ్ను ఈనజేయును అది ఆకులు రాలుచ్ను. ఆయన 

ఆలయములో నునన్వనిన్యు ఆయనకే పర్భావము అనుచునన్వి.  

కీరత్నలు 77:16 => దేవా, జలములు నినున్ చూచెను జలములు నినున్ చూచి దిగులుపడెను 

అగాధజలములు గజగజలాడెను. 
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కీరత్నలు 77:17 => మేఘరాసులు నీళుల్ దిమమ్రించెను. అంతరిక్షము ఘోషించెను. నీ బాణములు 

నలుదికుక్ల పారెను. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

కీరత్నలు 77:19 => నీ మారగ్ము సముదర్ములో నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను. 

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యెహెజేక్లు 10:5 => దేవుడైన సరవ్శకుత్డు పలుకునటుల్గా కెరూబుల రెకక్ల చపుప్డు బయటి 

ఆవరణమువరకు వినబడెను. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

యోబు 36:33 => ఆయన గరజ్నము ఆయనను పర్సిదిధ్చేయును తాను వచుచ్చునాన్డని ఆయన 

పశువులకును తెలుపును. 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 
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యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

వచనము 17 

ఉనన్తసథ్లములనుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని మహా 

జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

యెహోషువ 10:10 => అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట వారిని కలవరపరచగా 

యెహోషువ గిబియోను నెదుట మహా ఘోరముగా వారిని హతము చేసెను. బేత  హోరోనుకు పైకిపోవు 

మారగ్మున అజేకా వరకును మకేక్దా వరకును యోధులు వారిని తరిమి హతము చేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 7:12 => ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును పదును పెటుట్ను తన విలుల్ 

ఎకుక్పెటిట్ దానిని సిదధ్పరచియునాన్డు 

కీరత్నలు 7:13 => వానికొరకు మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డు తన అంబులను అగిన్ 

బాణములుగా చేసియునాన్డు 

కీరత్నలు 18:14 => ఆయన తన బాణములు పర్యోగించి శతుర్వులను చెదరగొటెట్ను మెరుపులు 

మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొటెట్ను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

కీరత్నలు 144:6 => మెరుపులు మెరిపించి వారిని చెదరగొటుట్ము నీ బాణములు వేసి వారిని 

ఓడగొటుట్ము. 

కీరత్నలు 144:7 => పైనుండి నీ చెయియ్ చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి అనుయ్ల 

చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 
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హబకూక్కు 3:11 => నీ ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల కాంతికి భయపడి 

సూరయ్చందుర్లు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 

యోబు 37:5 => దేవుడు ఆశచ్రయ్ముగా ఉరుముధవ్ని చేయును మనము గర్హింపలేని 

గొపప్కారయ్ములను ఆయన చేయును.  

కీరత్నలు 77:17 => మేఘరాసులు నీళుల్ దిమమ్రించెను. అంతరిక్షము ఘోషించెను. నీ బాణములు 

నలుదికుక్ల పారెను. 

యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

వచనము 18 

బలవంతులగు పగవారు, ననున్ దేవ్షించువారు, నాకంటె బలిషు ఠ్లైయుండగా వారి వశమునుండి 

ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 14:21 => మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు 

బలమైన తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:22 => నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన 

నేలమీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:23 => ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని 

తరిమి సముదర్ మధయ్మున చేరిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడ డ్కటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

కీరత్నలు 18:16 => ఉనన్త సథ్లమునుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని 

మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 18:17 => బలవంతులగు పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె బలిషుట్లైయుండగా వారి 

వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 114:3 => సముదర్ము దానిని చూచి పారిపోయెను యొరాద్ను నది వెనుకకు మళె ల్ను. 

కీరత్నలు 114:4 => కొండలు పొటే ట్ళల్వలెను గుటట్లు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులువేసెను. 

కీరత్నలు 114:5 => సముదర్మా, నీవు పారిపోవుటకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? యొరాద్నూ, నీవు 

వెనుకకు మళుల్టకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? 

కీరత్నలు 114:6 => కొండలారా, మీరు పొటే ల్ళల్వలెను గుటట్లారా, మీరు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులు 

వేయుటకు మీకేమి సంభవించినది?  
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కీరత్నలు 114:7 => భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని వణకుము 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడ డ్కటెట్ను 

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

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 106:9 => ఆయన ఎఱఱ్సముదర్మును గదిద్ంపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద 

నడుచునటుల్ వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.  

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

హబకూక్కు 3:9 => విలుల్ వరలోనుండి తీయబడియునన్ది నీ వాకుక్ తోడని పర్మాణము చేసి నీ 

బాణములను సిదధ్పరచియునాన్వు (సెలా.) భూమిని బదద్లుచేసి నదులను కలుగజేయుచునాన్వు. 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

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

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

కీరత్నలు 74:1 => దేవా, నీవు నితయ్ము మముమ్ను విడనాడితివేమి? నీవు మేపు గొఱఱ్లమీద నీ 

కోపము పొగ రాజుచునన్దేమి? 
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యెషయా 40:24 => వారు నాటబడగనే వితత్బడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తనన్కమునుపే 

ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొటుట్ను ఎగరగొటుట్నటుల్ ఆయన వారిని 

ఎగరగొటుట్ను.  

మీకా 6:2 => తన జనులమీద యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము కలదు, ఆయన ఇశార్యేలీయులమీద 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు; నిశచ్లములై భూమికి పునాదులుగా ఉనన్ పరవ్తములారా, యెహోవా ఆడు 

వాయ్జెయ్ము ఆలకించుడి.  

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.  

వచనము 19 

ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. విశాలమైన సథ్లమునకు ననున్ 

తోడుకొని వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:16 => ఉనన్త సథ్లమునుండి చెయియ్ చాపి ఆయన ననున్ పటుట్కొనెను ననున్ పటుట్కొని 

మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను. 

కీరత్నలు 144:7 => పైనుండి నీ చెయియ్ చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి అనుయ్ల 

చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 59:1 => నా దేవా, నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంపుము. నామీద పడువారికి 

చికక్కుండ ననున్ ఉదధ్రించుము. 

కీరత్నలు 59:2 => పాపము చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్ తపిప్ంపుము. రకాత్పరాధుల 

చేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. 
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కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషు ఠ్డు  

కీరత్నలు 124:4 => జలములు మనలను ముంచివేసియుండును పర్వాహము మన 

పార్ణములమీదుగా పొరిల్ పారియుండును 

కీరత్నలు 124:5 => పర్వాహములై ఘోషించు జలములు మన పార్ణములమీదుగా పొరిల్ 

పారియుండును అని ఇశార్యేలీయులు అందురు గాక. 

కీరత్నలు 130:1 => యెహోవా, అగాధసథ్లములలోనుండి నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

పర్కటన 17:15 => మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ కూరుచ్నన్ చోట నీవు చూచిన 

జలములు పర్జలను, జన సమూహములను, జనములను, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని 

సూచించును. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

వచనము 20 

నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 
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కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 56:9 => నేను మొఱఱ్పెటుట్ దినమున నా శతుర్వులు వెనుకకు తిరుగుదురు. దేవుడు నా 

పక్షముననునాన్డని నాకు తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

కీరత్నలు 18:17 => బలవంతులగు పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె బలిషుట్లైయుండగా వారి 

వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

వచనము 21 

నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్యే నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబాష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబాష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబాష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 
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2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబాష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబాష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబాష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 19:13 => తరువాత మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి మంచము మీద పెటిట్ 

మేకబొచుచ్ తలవైపున ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి 

1 సమూయేలు 19:14 => సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా అతడు రోగియై 

యునాన్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 19:16 => ఆ దూతలు వచిచ్ లోపల చొచిచ్ చూచినపుప్డు తలతటుట్న మేకబొచుచ్గల 

యొకటి మంచము మీద కనబడెను. 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 
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1 సమూయేలు 23:27 => ఇటుల్ండగా దూత యొకడు సౌలునొదద్కు వచిచ్నీవు తవ్రగా రముమ్, 

ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశములో చొరబడియునాన్రని చెపప్గా 

కీరత్నలు 18:18 => ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. 

కీరత్నలు 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:11 => నలుదిశలను వారు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:13 => నేను పడునటుల్ నీవు ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు సహాయము 

చేసెను. 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 
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మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

2 సమూయేలు 21:17 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ 

చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు 

ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

వచనము 22 

యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. భకిత్హీనుడనై నా దేవుని విడచినవాడను కాను. 

ఆదికాండము 26:22 => అతడు అకక్డనుండి వెళిల్ మరియొక బావి తర్వివ్ంచెను. దాని విషయమై 

వారు జగడమాడలేదు గనుక అతడు ఇపుప్డు యెహోవా మనకు ఎడము కలుగజేసియునాన్డు గనుక 

యీ దేశమందు అభివృదిధ్ పొందుదుమనుకొని దానికి రహెబోతు అను పేరు పెటెట్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 
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కీరత్నలు 31:8 => నీవు శతుర్వులచేత ననున్ చెరపెటట్లేదు విశాలసథ్లమున నా పాదములు 

నిలువబెటిట్తివి. 

కీరత్నలు 118:5 => ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని విశాలసథ్లమందు యెహోవా 

నాకు ఉతత్రమిచెచ్ను 

హోషేయ 4:16 => పెయయ్ మొండితనము చూపునటుట్ ఇశార్యేలువారు మొండితనము 

చూపియునాన్రు గనుక విశాలసథ్లమందు మేయు గొఱఱ్పిలల్కు సంభవించునటుల్ దేవుడు వారికి 

సంభవింపజేయును. 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

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

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

Page  of 1233 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

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

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:6 => ఈ బెనాయా ఆ ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ఒకడై ఆ 

ముపప్దిమందికి అధిపతియై యుండెను; అతని భాగమందు అతని కుమారుడైన అమీమ్జాబాదు 

ఉండెను. 

వచనము 23 

ఆయన నాయ్యవిధులననిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను తోర్సివేసిన వాడనుకాను. 
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2 సమూయేలు 22:25 => కావున నేను నిరో ద్షినైయుండుట యెహోవా చూచెను తన దృషిట్కి 

కనబడిన నాచేతుల నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 26:23 => యెహోవా ఈ దినము నినున్ నాకు అపప్గించినను నేను యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందినవానిని చంపనొలల్క పోయినందున ఆయన నా నీతిని నా విశావ్సయ్తను చూచి నాకు 

పర్తిఫలము దయచేయును. 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:22 => ఆయన నాయ్యవిధులనిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన కటట్డలను 

తోర్సివేసినవాడను కాను 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరో ద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 
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కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరో ద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 30:33 => ఇకమీదట నాకు రావలసిన జీతమునుగూరిచ్ నీవు చూడ వచిచ్నపుప్డు నా 

నాయ్యపర్వరత్నయే నాకు సాక్షయ్మగును; మేకలలో పొడలైనను మచచ్లైనను లేనివనిన్యు, 

గొఱఱ్పిలల్లలో నలుపు లేనివనిన్యు నాయొదద్నునన్యెడల నేను దొంగిలితినని చెపప్వచుచ్ననెను. 

వచనము 24 

దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి యథారుథ్డనైతిని. 

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

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 
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ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

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. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరో ద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 
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కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

జెఫనాయ్ 1:6 => యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసరిజ్ంచి ఆయనయొదద్ విచారణ 

చేయనివారిని నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

వచనము 25 

కావున నేను నిరో ద్షినైయుండుట యెహోవా చూచెను తన దృషిట్కి కనబడిన నాచేతుల 

నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

కీరత్నలు 119:86 => నీ ఆజఞ్లనిన్యు నమమ్దగినవి పగవారు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ 

తరుముచునాన్రు నాకు సహాయము చేయుము. 

కీరత్నలు 119:128 => నీ ఉపదేశములనిన్యు యథారథ్ములని నేను వాటిని మనిన్ంచుచునాన్ను 

అబదధ్మారగ్ములనిన్యు నా కసహయ్ములు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:12 => మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను నెరవేరిచ్ నీకు కృపచూపును 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరో ద్షమైనవి, 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 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

కీరత్నలు 119:30 => సతయ్మారగ్మును నేను కోరుకొనియునాన్ను నీ నాయ్యవిధులను నేను 

నాయెదుట పెటుట్కొనియునాన్ను 

కీరత్నలు 119:102 => నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

వచనము 26 

దయగలవారి యెడల నీవు దయ చూపించుదువు యథారథ్వంతుల యెడల నీవు 

యథారథ్వంతుడవుగానుందువు. 
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ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

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

తెలియజేయుదువు. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

వచనము 27 
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సదాభ్వముగలవారి యెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు మూరు ఖ్లయెడల నీవు వికటముగా నుందువు. 

2 సమూయేలు 22:21 => నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరో ద్షతవ్మునుబటిట్యే 

నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

సామెతలు 5:21 => నరుని మారగ్ములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలనిన్టిని ఆయన 

గురిత్ంచును. 

వచనము 28 

శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు  

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

వచనము 29 

యెహోవా, నీవు నాకు దీపమైయునాన్వు యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును. 
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మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

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 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 
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కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

2 సమూయేలు 18:28 => అహిమయసుస్ జయమని బిగగ్రగా రాజుతో చెపిప్ రాజు ముందర 

సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నినున్ చంపచూచిన వారిని అపప్గించిన 

నీ దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము అని చెపెప్ను. 

వచనము 30 

నీ సహాయముచేత నేను సైనయ్ములను జయింతును నా దేవుని సహాయమువలన నేను పార్కారములను 

దాటుదును. 

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 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 
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అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 12:5 => బాధపడువారికి చేయబడిన బలాతాక్రమునుబటిట్యు దరిదుర్ల 

నిటూ ట్రుప్లనుబటిట్యు నేనిపుప్డే లేచెదను రక్షణను కోరుకొనువారికి నేను రక్షణ కలుగజేసెదను అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

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 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  
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మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

నిరగ్మకాండము 9:14 => సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని 

ఈసారి నేను నా తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని 

పంపెదను; 

నిరగ్మకాండము 9:15 => భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ 

చాపియుంటినేని నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షు ఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 21:4 => అహంకార దృషిట్యు గరవ్ హృదయమును భకిత్హీనుల కేష్మమును 

పాపయుకత్ములు. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

Page  of 1245 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

యెషయా 5:15 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు గరివ్షు ఠ్ల చూపు 

తగుగ్ను 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

యెషయా 37:28 => నీవు కూరుచ్ండుటయు బయలువెళుల్టయు లోపలికి వచుచ్టయు 

నామీదవేయు రంకెలును నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

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. 

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.  

కీరత్నలు 18:27 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు. 

వచనము 31 
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దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము ఆయన శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన 

కేడెము. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

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

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

కీరత్నలు 97:11 => నీతిమంతులకొరకు వెలుగును యథారథ్హృదయులకొరకు ఆనందమును 

వితత్బడియునన్వి. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 
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యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

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. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

వచనము 32 

యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది?  

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 
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కీరత్నలు 118:11 => నలుదిశలను వారు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

వచనము 33 

దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉనాన్డు ఆయన తన మారగ్మునందు యథారథ్వంతులను నడిపించును. 

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

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరో ద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

కీరత్నలు 12:6 => యెహోవా మాటలు పవితర్మైనవి అవి మటిట్మూసలో ఏడు మారులు కరగి ఊదిన 

వెండియంత పవితర్ములు. 
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కీరత్నలు 18:30 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము తన శరణుజొచుచ్ 

వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

కీరత్నలు 119:140 => నీ మాట మికిక్లి సవ్చఛ్మైనది అది నీ సేవకునికి పిర్యమైనది. 

సామెతలు 30:5 => దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి 

ఆయన కేడెము. 

2 సమూయేలు 22:3 => నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 35:2 => కేడెమును డాలును పటుట్కొని నా సహాయమునకై లేచి నిలువుము. 

కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

వచనము 34 

ఆయన నా కాళుల్ జింకకాళల్వలె చేయును ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ నిలుపును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 
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యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 45:6 => తూరుప్దికుక్నుండి పడమటిదికుక్వరకు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడని జనులు 

తెలిసికొనునటుల్ నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నినున్ సిదధ్పరచితిని యెహోవాను నేనే నేను తపప్ 

మరి ఏ దేవుడును లేడు 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

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

సమసత్మును ని రిమ్ంచువాడు , ఇశార్యే లు ఆయనకు సావ్సథ్య్ముగానునన్  గోతర్ ము ; 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.  

2 సమూయేలు 22:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు.  
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2 సమూయేలు 22:3 => నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 

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

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరో ద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

కీరత్నలు 18:31 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది? 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

వచనము 35 

నా చేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను ఎకుక్బెటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 
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కీరత్నలు 28:7 => యెహోవా నా ఆశర్యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు 

నమిమ్కయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము పర్హరిష్ంచుచునన్ది 

కీరత్నలతో నేను ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 28:8 => యెహోవా తన జనులకు ఆశర్యము ఆయన తన అభిషికుత్నికి రక్షణదురగ్ము. 

కీరత్నలు 31:4 => ననున్ చికిక్ంచుకొనుటకై శతుర్వులు రహసయ్ముగా ఒడిడ్న వలలోనుండి ననున్ 

తపిప్ంచుము. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

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. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 101:2 => నిరో ద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరో ద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరో ద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 36 

నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేయును. 

2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱి ఱ్ంచెను.  

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

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

వచనము 37 

నా పాదములకు చోటు విశాలపరచుదువు నా చీలమండలు బెణకలేదు. 

కీరత్నలు 18:33 => ఆయన నాకాళుల్ జింక కాళల్వలె చేయుచునాన్డు ఎతత్యిన సథ్లములమీద ననున్ 

నిలుపుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 46:9 => ఆయనే భూదిగంతములవరకు యుదధ్ములు మానుప్వాడు. విలుల్ విరుచువాడును 

బలెల్మును తెగనరుకువాడును ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే.  

యెహెజేక్లు 39:3 => నీ యెడమచేతిలోనునన్ నీ వింటిని కిర్ంద పడగొటెట్దను, నీ కుడిచేతిలోనునన్ 

బాణములను కిర్ంద పడవేసెదను, 
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యెహెజేక్లు 39:9 => ఇశార్యేలీయుల పటట్ణములలో నివసించువారు బయలుదేరి, కవచములను 

డాళల్ను కేడెములను విండల్ను బాణములను గదలను ఈటెలను తీసికొని పొయియ్లో కాలుచ్దురు, 

వాటివలన ఏడు సంవతస్రములు అగిన్ మండును. 

యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

వచనము 38 

నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

కీరత్నలు 18:35 => నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచునాన్వు నీ కుడిచెయియ్ ననున్ ఆదుకొనెను 

నీ సాతివ్కము ననున్ గొపప్చేసెను. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 
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ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

కీరత్నలు 18:34 => నాచేతులకు యుదధ్ముచేయ నేరుప్వాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇతత్డి విలుల్ను 

ఎకుక్పెటుట్ను. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

వచనము 39 

నేను వారిని మింగివేయుదును వారిని తుతిత్నియలుగా కొటుట్దును వారు నా పాదముల కిర్ంద పడి 

లేవలేకయుందురు. 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 18:36 => నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.  

సామెతలు 4:12 => నీవు నడచునపుప్డు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెతుత్నపుప్డు నీ 

పాదము తొటిర్లల్దు. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

కీరత్నలు 17:5 => నీ మారగ్ములయందు నా నడకలను సిథ్రపరచుకొని యునాన్ను. నాకు కాలు 

జారలేదు. 

కీరత్నలు 94:18 => నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప ననున్ బలపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 121:3 => ఆయన నీ పాదము తొటిర్లల్నియయ్డు నినున్ కాపాడువాడు కునుకడు. 
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వచనము 40 

యుదధ్మునకు బలము నీవు ననున్ ధరింపజేయుదువు నామీదికి లేచినవారిని నీవు అణచివేయుదువు.  

2 సమూయేలు 5:18 => ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా  

2 సమూయేలు 5:19 => దావీదునేను ఫిలిషీత్యుల కెదురుగా పోయెదనా? వారిని 

నాచేతికపప్గింతువా? అని యెహోవా యొదద్ విచారించినపుప్డు పొముమ్, నిసస్ందేహముగా వారిని 

నీచేతికపప్గించుదునని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:20 => కాబటిట్ దావీదు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్ అచచ్ట వారిని హతముచేసి, 

జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట నిలువకుండ 

నాశనము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు బయలెప్రాజీమను2 పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 5:21 => ఫిలిషీత్యులు తమ బొమమ్లను అచచ్ట విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును 

అతనివారును వాటిని పటుట్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 5:22 => ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

2 సమూయేలు 5:24 => కంబళిచెటల్ కొనలను చపుప్డు వినగానే ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుటకై 

యెహోవా బయలుదేరుచునాన్డు గనుక అపుప్డే నీవు తవ్రగా బయలుదేరవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:25 => దావీదు యెహోవా తనకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, గెబనుండి 

గెజెరువరకు ఫిలిషీత్యులను తరుముచు హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 8:1 => దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి 

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 
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ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:7 => నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ 

చేయును; వారొక తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

వచనము 41 

నా శతుర్వులను వెనుకకు మళల్చేయుదువు ననున్ దేవ్షించువారిని నేను నిరూమ్లము చేయుదును. 
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కీరత్నలు 18:37 => నా శతుర్వులను తరిమిపటుట్కొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను 

తిరుగను. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:11 => నలుదిశలను వారు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:38 => వారు నా పాదముల కిర్ంద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునటుల్ నేను వారిని 

అణగదొర్కుక్దును 

కీరత్నలు 74:3 => శతుర్వులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనునన్ సమసత్మును పాడుచేసియునాన్రు నితయ్ము 

పాడైయుండు చోటల్కు విజయము చేయుము. 

Page  of 1260 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వచనము 42 

వారు ఎదురుచూతురు గాని రకిష్ంచువాడు ఒకడును లేకపోవును వారు యెహోవా కొరకు 

కనిపెటుట్కొనినను ఆయన వారికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండును. 

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 23:5 => దావీదును అతని జనులును కెయీలాకు వచిచ్ ఫిలిషీత్యులతో 

యుదధ్ముచేసి వారిని లెసస్గా హతముచేసి వారి పశువులను దోచుకొనివచిచ్రి. ఈలాగున దావీదు 

కెయీలా కాపురసుథ్లను రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 
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కీరత్నలు 44:5 => నీవలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి 

లేచువారిని మేము తొర్కిక్వేయుదుము. 

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

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, 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

వచనము 43 

నేల ధూళివలె వారిని నలుగగొటెట్దను పొడిగా వారిని కొటెట్దను వీధిలోని పెంటవలె నేను వారిని 

పారపోసి అణగదొర్కెక్దను. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

నిరగ్మకాండము 23:27 => ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్ 

దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను. 

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళిల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 
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కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

ఎసేత్రు 9:1 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును చటట్మును నెరవేరు కాలము వచిచ్నపుప్డు అదారు అను 

పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమున యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు 

నిశచ్యించుకొనిన దినముననే యూదులు తమ పగవారిమీద అధికారము నొందినటుల్ అగుపడెను. 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజుఞ్లైయునాన్రు. 
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వచనము 44 

నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి 

నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 
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లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  

వచనము 45 

అనుయ్లు నాకు లోబడినటుట్ వేషము వేయుదురు వారు ననున్గూరిచ్ వినిన మాతర్ముచేత నాకు 

విధేయులగుదురు 

2 రాజులు 13:7 => రౌతులలో ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో 

పదివేలమందియు మాతర్మే యెహోయాహాజు దగగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని సిరియా రాజు 

దుళల్కొటిట్న ధూళివలె నాశనము చేసియుండెను. 

కీరత్నలు 35:5 => యెహోవా దూత వారిని పారదోలునుగాక వారు గాలికి కొటుట్కొనిపోవు పొటుట్వలె 

నుందురుగాక. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

జెకరాయ్ 2:6 => ఉతత్ర దేశములో ఉనన్వారలారా, తపిప్ంచుకొని రండి; ఆకాశపు నాలుగు 

వాయువులంత విశాలముగా నేను మిముమ్ను వాయ్పింపజేసియునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 
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ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

యెషయా 41:25 => ఉతత్రదికుక్నుండి నేనొకని రేపుచునాన్ను నా నామమున పార్రిథ్ంచువాడొకడు 

సూరోయ్దయ దికుక్నుండి వచుచ్చునాన్డు ఒకడు బురద తొర్కుక్నటుల్ కుమమ్రి మనున్ తొర్కుక్నటుల్ అతడు 

సైనాయ్ధిపతులను నలగదొర్కుక్ను.  

దానియేలు 7:7 => పిమమ్ట రాతిర్యందు నాకు దరశ్నములు కలిగినపుప్డు నేను చూచుచుండగా, 

ఘోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువొకటి కనబడెను. అది తనకు ముందుగా నుండిన 

యితర జంతువులకు భినన్మైనది; అది మహా బలమహాతత్య్ములు గలది; దానికి పెదద్ 

ఇనుపదంతములును పది కొముమ్లు నుండెను. అది సమసత్మును భకిష్ంచుచు తుతుత్నియలుగా 

చేయుచు మిగిలినదానిని కాళల్కిర్ంద అణగదొర్కుక్చుండెను. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 46 

అనుయ్లు దురబ్లులై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 18:6 => జనులు ఇశార్యేలువారిని ఎదిరించుటకై పొలములోనికి బయలుదేరిన 

మీదట యుదధ్ము ఎఫార్యిము వనములో జరుగగా 

2 సమూయేలు 18:7 => ఇశార్యేలువారు దావీదు సేవకుల యెదుట నిలువలేక ఓడిపోయిరి; ఆ 

దినమున ఇరువది వేలమంది అకక్డ హతులైరి. 
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2 సమూయేలు 18:8 => యుదధ్ము ఆ పర్దేశమంతటను వాయ్పించెను; మరియు నాటి దినమున 

కతిత్చేత కూలినవారి కంటె ఎకుక్వమంది అడవిలో చికుక్బడి నాశనమైరి. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబాష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

2 సమూయేలు 19:14 => అతడు పోయి యెవరును తపప్కుండ యూదావారినందరిని రాజునకు 

ఇషట్పూరవ్కముగా లోబడునటుల్ చేయగా నీవును నీ సేవకులందరును మరల రావలెననన్ వరత్మానము 

వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. రాజు తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 20:22 => తాను యోవాబుతో పలికిన యుకిత్గల మాటలను జనులందరికి తెలియ 

జేయగా, వారు బికిర్ కుమారుడగు షెబయొకక్ తలను ఛేదించి యోవాబు దగగ్ర దాని పడవేసిరి. కాగా 

అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పటట్ణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు 

పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

2 సమూయేలు 8:1 => దావీదు ఫిలిషీత్యులను ఓడించి లోపరచుకొని వారి వశములోనుండి 

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 
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2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను తెగవేయించెను. 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 
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2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  
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యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

యెషయా 65:1 => నాయొదద్ విచారణచేయనివారిని నా దరశ్నమునకు రానిచిచ్తిని ననున్ 

వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనునాన్ను ఇదిగో నేనునాన్ను అని నా పేరు పెటట్బడని జనముతో 

చెపుప్చునాన్ను.  

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 9:25 => ఆ పర్కారము నా పర్జలు కానివారికి నా పర్జలనియు, పిర్యురాలు 

కానిదానికి పిర్యురాలనియు, పేరు పెటుట్దును. 

కీరత్నలు 9:5 => నీవు అనయ్జనులను గదిద్ంచియునాన్వు, దుషుట్లను నశింపజేసియునాన్వు వారి పేరు 

ఎనన్టికి నుండకుండ తుడుపుపెటిట్యునాన్వు. 
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కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

వచనము 47 

యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నాకు రక్షణాశర్యదురగ్మైన దేవుడు 

మహోనన్తుడగును గాక  

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

కీరత్నలు 18:44 => నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు అనుయ్లు నాకు 

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

కీరత్నలు 18:45 => అనుయ్లు నిసాత్ర్ణగలవారై వణకుచు తమ దురగ్ములను విడచి వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 81:15 => యెహోవాను దేవ్షించువారు వారికి లొంగుదురు వారి కాలము శాశవ్తముగా 

నుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

వచనము 48 

ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండనచేయు దేవుడు ఆయన నా నిమితత్ము పగతీరుచ్ దేవుడు జనములను 

నాకు లోపరచువాడు ఆయనే. 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

యెషయా 2:19 => యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

Page  of 1274 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

మీకా 7:17 => సరప్ములాగున వారు మనున్ నాకుదురు, భూమిమీద పార్కు పురుగులవలె తమ 

యిరవులలోనుండి వణకుచు పార్కి వతుత్రు, మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్కు భయపడుచు వతుత్రు, 

నినున్బటిట్ భయము నొందుదురు. 

వచనము 49 

ఆయనే నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును నామీదికి లేచినవారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్ 

హెచిచ్ంచుదువు. బలాతాక్రము చేయువారి చేతిలోనుండి నీవు ననున్ విడిపించుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:39 => ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు 

మృతినొందించువాడను బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే 

నాచేతిలోనుండి విడిపించువాడెవడును లేడు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:40 => నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును 

పటుట్కొనినయెడల నా శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

1 సమూయేలు 25:39 => నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు విని యెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును 

అతని తలమీదికి రపిప్ంచెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ ననున్ కాపాడి, 

నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీరిచ్న యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక అనెను. 

తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండిల్ చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను. 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:46 => యెహోవా జీవము గలవాడు నా ఆశర్యదురగ్మైనవాడు సోత్తార్రు హ్డు నా 

రక్షణకరత్యయిన దేవుడు బహుగా సుత్తినొందునుగాక. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 97:6 => ఆకాశము ఆయన నీతిని తెలియజేయుచునన్ది సమసత్ జనములకు ఆయన 

మహిమ కనబడుచునన్ది 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

వచనము 50 

అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామకీరత్న గానము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 
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2 సమూయేలు 18:31 => అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు 

శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు 

నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 

కీరత్నలు 94:1 => యెహోవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్తికారము చేయు దేవా, పర్కాశింపుము 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 144:2 => ఆయన నాకు కృపానిధి నా కోట నా దురగ్ము ననున్ తపిప్ంచువాడు నా కేడెము 

నేనాశర్యించువాడు ఆయన నా జనులను నాకు లోబరచువాడైయునాన్డు.  

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 
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వచనము 51 

నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేయువాడవు అభిషేకించిన దావీదునకును అతని 

సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు. 

2 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 
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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. 

కీరత్నలు 18:48 => ఆయన నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును. నా మీదికి 

లేచువారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువు బలాతాక్రముచేయు మనుషుయ్ల చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 140:1 => యెహోవా, దుషుట్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము బలాతాక్రము 

చేయువారిచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 18:31 => అంతలో కూషీ వచిచ్ నా యేలినవాడా రాజా, నేను నీకు 

శుభసమాచారము తెచిచ్తిని; యీ దినమున యెహోవా నీ మీదికి వచిచ్నవారినందరిని ఓడించి నీకు 

నాయ్యము తీరెచ్నని చెపిప్నపుప్డు 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 

2 సమూయేలు 22:3 => నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 
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కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 
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2 సమూయేలు 

అధాయ్యము 23	
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1281 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వచనము 1 

దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ యిదే; 

యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను 

మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ యిదే. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 18:49 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను నీ నామకీరత్న 

గానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

కీరత్నలు 145:2 => అనుదినము నేను నినున్ సుత్తించెదను నితయ్ము నీ నామమును సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 146:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. నా పార్ణమా, యెహోవాను సుత్తింపుము 

కీరత్నలు 146:2 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను సుత్తించెదను నేను 

బర్తుకుకాలమంతయు నా దేవుని కీరిత్ంచెదను 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

యెషయా 12:4 => యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును పర్కటించుడి జనములలో ఆయన 

కిర్యలను పర్చురము చేయుడి ఆయన నామము ఘనమైనదని జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుడి. 
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యెషయా 12:5 => యెహోవానుగూరిచ్ కీరత్న పాడుడి ఆయన తన మహాతమ్య్మును వెలల్డిపరచెను 

భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.  

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

వచనము 2 

యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట ఉనన్ది.  

2 సమూయేలు 22:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు.  

కీరత్నలు 3:3 => యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగాను నీవే నాకు అతిశయాసప్దముగాను నా తల 

ఎతుత్వాడవుగాను ఉనాన్వు. 

కీరత్నలు 21:1 => యెహోవా, రాజు నీ బలమునుబటిట్ సంతోషించుచునాన్డు నీ రక్షణనుబటిట్ అతడు 

ఎంతో హరిష్ంచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 91:2 => ఆయనే నాకు ఆశర్యము నా కోట నేను నముమ్కొను నా దేవుడని నేను 

యెహోవానుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 
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2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

యిరిమ్యా 30:9 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను వారిమీద రాజుగా నియమించు 

దావీదును సేవించుదురు. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 
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2 సమూయేలు 7:29 => దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నితయ్ము నీ సనిన్ధిని 

ఉండునటుల్గా దానిని ఆశీరవ్దించుము; యెహోవా నా పర్భువా, నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు; నీ 

ఆశీరావ్దమునొంది నా కుటుంబము నితయ్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక. 

2 సమూయేలు 22:3 => నా దురగ్ము, నేను ఆయనను ఆశర్యించుదును. నా కేడెము నా 

రక్షణశృంగము నా ఉనన్తదురగ్ము నా ఆశర్యసాథ్నము. ఆయనే నాకు రక్షకుడు బలాతాక్రులనుండి 

ననున్ రకిష్ంచువాడవు నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

కీరత్నలు 18:49 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను నీ నామకీరత్న 

గానము చేసెదను. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

పరమగీతము 4:4 => జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కటిట్ంచిన గోపురముతోను వేయి 

డాలులును, శూరుల కవచములనిన్యును వేర్లాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము. 

వచనము 3 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు నీతిమంతుడై దేవునియందు 

భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

Page  of 1285 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

యెహోషువ 23:1 => చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో ఎవరును వారిమీదికి రాకుండ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 

కీరత్నలు 72:20 => యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు ముగిసెను.  

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

2 సమూయేలు 7:9 => నీవు పోవు చోటల్నెలల్ను నీకు తోడుగానుండి నీ శతుర్వులనందరిని నీ యెదుట 

నిలువకుండ నిరూమ్లము చేసి, లోకములోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసియునాన్ను. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 
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1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 

అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, 

దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:16 => దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్ మహానన్తుని విదయ్నెరిగినవాని వారత్. 

అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:27 => దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది 

సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

కీరత్నలు 84:9 => దేవా, మా కేడెమా, దృషిట్ంచుము నీవు అభిషేకించినవాని ముఖమును 

లకిష్ంపుము. 
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కీరత్నలు 141:6 => వారి నాయ్యాధిపతులు కొండ పేటుమీదనుండి పడదోర్యబడుదురు. కావున 

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

వచనము 4 

ఉదయకాలపు సూరోయ్దయ కాంతివలెను మబుబ్ లేకుండ ఉదయించిన సూరుయ్నివలెను వరష్ము 

కురిసినపిమమ్ట నిరమ్లమైన కాంతిచేత భూమిలోనుండి పుటిట్న లేత గడిడ్వలెను అతడు ఉండును. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:26 => కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను 

మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళిల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

సంఖాయ్కాండము 24:16 => దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్ మహానన్తుని విదయ్నెరిగినవాని వారత్. 

అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

1 సమూయేలు 15:1 => ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులగు తన జనులమీద నినున్ రాజుగా అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను; యెహోవా మాట 

వినుము 

1 రాజులు 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, 

దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 

కటట్డనుబటిట్ అనుదినమున యాజకుల సముఖమున సుత్తి చేయుటకును, ఉపచారకులుగా 

ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => ఆ కాలమున దేవుని ఆతమ్ ఓదేదు కుమారుడైన అజరాయ్మీదికి రాగా 

అతడు ఆసాను ఎదురొక్నబోయి యీలాగు పర్కటించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 
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మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 1:67 => మరియు అతని తండిర్ జెకరాయ్ పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యిటుల్ పర్వచించెను 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 5 

నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన 

నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది 

నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని నెరవేరుచ్ను.  

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 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 20:2 => నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 

2 సమూయేలు 22:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు.  

2 సమూయేలు 22:32 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది?  

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

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరో ద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:31 => వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు 

ఇందుకు మన శతుర్వులే తీరప్రులు. 

కీరత్నలు 42:9 => కావున నీవేల ననున్ మరచియునాన్వు? శతుర్బాధచేత నేను దుఃఖాకార్ంతుడనై 

సంచరించవలసి వచెచ్నేమి అని నా ఆశర్యదురగ్మైన నా దేవునితో నేను మనవి చేయుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

నిరగ్మకాండము 23:6 => దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరో ద్షినిగా ఎంచను. 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

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. 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 
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కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

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

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

Page  of 1295 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నిరణ్యించిన నాయ్యమును జరిగించుటకును , సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును , 

యెహోషాపాతు లేవీయులలోను యాజకులలోను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లలోను 

కొందరిని నియమించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => వారికీలాగున ఆజాఞ్పించెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగినవారై, నమమ్కముతోను యథారథ్ మనసుస్తోను మీరు పర్వరిత్ంపవలెను. 

నెహెమాయ్ 5:14 => మరియు నేను యూదా దేశములో వారికి అధికారిగా నిరణ్యింపబడిన కాలము 

మొదలుకొని, అనగా అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రము మొదలుకొని 

ముపప్ది రెండవ సంవతస్రము వరకు పండెర్ండు సంవతస్రములు అధికారికి రావలసిన సొముమ్ను 

నేనుగాని నా బంధువులుగాని తీసికొనలేదు. 

ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 
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1 సమూయేలు 15:1 => ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులగు తన జనులమీద నినున్ రాజుగా అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను; యెహోవా మాట 

వినుము 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => వారికీలాగున ఆజాఞ్పించెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగినవారై, నమమ్కముతోను యథారథ్ మనసుస్తోను మీరు పర్వరిత్ంపవలెను. 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 
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కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 

సామెతలు 16:10 => దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట 

నాయ్యము తపప్దు. 

సామెతలు 17:7 => అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి 

బొతిత్గా తగదు. 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

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. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

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 6 

ఒకడు ముండల్ను చేత పటుట్కొనుటకు భయపడినటుల్ దురామ్రుగ్లు విసరిజ్ంపబడుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 
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యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

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

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

యోహాను 1:7 => అతని మూలముగా అందరు విశవ్సించునటుల్ అతడు ఆ వెలుగునుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టకు సాకిష్గా వచెచ్ను. 
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హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:2 => నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను 

లేతగడిడ్మీద పడు చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును. 

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 99:4 => యథారథ్తనుబటిట్ నీవు నాయ్యమును పేర్మించు రాజును సిథ్రపరచియునాన్వు 

యాకోబు సంతతిమధయ్ నీవు నీతి నాయ్యములను జరిగించియునాన్వు. 
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సామెతలు 16:10 => దేవోకిత్ పలుకుట రాజు వశము నాయ్యము విధించుటయందు అతని మాట 

నాయ్యము తపప్దు. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

సామెతలు 20:8 => నాయ్య సింహాసనాసీనుడైన రాజు తన కనున్లతో చెడుతనమంతయు 

చెదరగొటుట్ను. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 18:4 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఎండ కాయుచుండగాను 

వేసవికోతకాలమున మేఘములు మంచు కురియుచుండగాను నేను నిమమ్ళించి నా నివాససథ్లమున 

కనిపెటుట్చుందును. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

వచనము 7 

ముండల్ను పటుట్కొనువాడు ఇనుప పనిముటుట్నైనను బలెల్పు కోలనైనను వినియోగించును గదా 

మనుషుయ్లు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉనన్చోటనే కాలిచ్వేయుదురు. 

2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 
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2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 13:14 => అతడు ననున్ నీకియయ్కపోడు అని చెపిప్నను అతడు ఆమె మాట వినక 

ఆమెను బలవంతముచేసి అవమానపరచి ఆమెతో శయనించెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబాష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబాష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 రాజులు 2:24 => ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండిర్ సింహాసనముమీద ననున్ ఆసీనునిగా చేసి, తన 

వాగాద్నము పర్కారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ 

దినమున మరణమవునని చెపిప్ 

1 రాజులు 2:25 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద 

పడినందున అతడు చనిపోయెను. 

1 రాజులు 11:6 => ఈ పర్కారము సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచి తన తండిర్యైన 

దావీదు అనుసరించినటుల్ యథారథ్హృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు. 

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 11:8 => తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన పరసతరీలైన తన 

భారయ్ల నిమితత్ము అతడు ఈలాగు చేసెను. 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  
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కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

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

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

1 సమూయేలు 2:35 => తరువాత నమమ్కమైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా 

యోచననుబటిట్ నా కనుకూలముగా యాజకతవ్ము జరిగించును, అతనికి నేను నమమ్కమైన 

సంతానము పుటిట్ంతును, అతడు నా అభిషికుత్ని సనిన్ధిని ఎపప్టికిని యాజకతవ్ము జరిగించును. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 రాజులు 11:38 => నేను నీకు ఆజాఞ్పించినదంతయు నీవు విని, నా మారగ్ముల ననుసరించి 

నడచుచు, నా దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుల్ నా 

కటట్డలను నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును 

శాశవ్తముగా నేను సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ను సిథ్రపరచి ఇశార్యేలువారిని నీకు అపప్గించెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 62:2 => ఎతత్యిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింపబడను. ఎనాన్ళుల్ మీరు ఒకని 

పైబడుదురు?  

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 
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కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 63:2 => నీ బలమును నీ పర్భావమును చూడవలెనని పరిశుదాధ్లయమందు నేనెంతో 

ఆశతో నీతటుట్ కనిపెటిట్యునాన్ను. నీళుల్ లేక యెండియునన్ దేశమందు నా పార్ణము నీకొరకు 

తృషణ్గొనియునన్ది నీమీది ఆశచేత నినున్ చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 63:3 => నీ కృప జీవముకంటె ఉతత్మము నా పెదవులు నినున్ సుత్తించును. 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  
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యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 27:6 => రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇశార్యేలు చిగిరిచ్ పూయును. 

వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.  

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

ఆదికాండము 9:16 => ఆ ధనుసుస్ మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీద 

నునన్ సమసత్ శరీరులలో పార్ణముగల పర్తి దానికిని మధయ్నునన్ నితయ్ నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందుననెను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:23 => తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా అది గరభ్ము ధరించి యొక 

కుమారుని కనెను; తన యింటికి కీడు కలిగినందున ఎఫార్యిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:17 => ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము 

జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన 

నిమితత్మును, అతనికిని అతని కుమారులకును నితయ్ము దీపమిచెచ్దనని చేసిన వాగాద్నము 

నిమితత్మును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనసుస్లేక యుండెను. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

కీరత్నలు 119:174 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

నాకు సంతోషకరము. 

పరమగీతము 3:9 => లెబానోను మార్నుతో మంచమొకటి సొలొమోనురాజు తనకు 

చేయించుకొనియునాన్డు. 

యెషయా 24:5 => లోకనివాసులు ధరమ్శాసనములను అతికర్మించియునాన్రు కటట్డను మారిచ్ 

నితయ్నిబంధనను మీరియునాన్రు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవితర్మాయెను. 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:60 => నీ యౌవన దినములయందు నేను నీతో చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొని యొక నితయ్ నిబంధనను నీతో చేసి దాని సిథ్రపరతును. 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

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

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

వచనము 8 

దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక 

యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:13 => పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని 

యితర దేవతలను పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు 

ఆ సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రుగ్లై యుండిరి. 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

పరమగీతము 2:2 => బలురకక్సి చెటల్లో వలిల్పదమ్ము కనబడునటుల్ సతరీలలో నా పిర్యురాలు 

కనబడుచునన్ది. 

యెషయా 33:12 => జనములు కాలుచునన్ సునన్పుబటీ ట్లవలెను నరకబడి అగిన్లో కాలచ్బడిన 

ముళల్వలెను అగును. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

నాయ్యాధిపతులు 19:22 => వారు సంతోషించుచుండగా ఆ ఊరివారిలో కొందరు పోకిరులు ఆ 

యిలుల్ చుటుట్కొని తలుపుకొటిట్ నీ యింటికి వచిచ్న మనుషుయ్ని మేము ఎరుగునటుల్ అతని బయటికి 

తెమమ్ని యింటి యజమానుడైన ఆ ముసలివానితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:13 => గిబియాలోనునన్ ఆ దుషుట్లను అపప్గించుడి; వారిని చంపి 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి దోషమును పరిహరింప చేయుదమని పలికింపగా, బెనాయ్మీనీయులు తమ 

సహోదరులగు ఇశార్యేలీయుల మాట విననొలల్క 

1 సమూయేలు 9:17 => సౌలు సమూయేలునకు కనబడగానే యెహోవా ఇతడే నేను నీతో చెపిప్న 

మనిషి ఇదిగో ఇతడే నా జనులను ఏలునని అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 
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కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

మీకా 7:4 => వారిలో మంచివారు ముండల్చెటుట్ వంటివారు, వారిలో యథారథ్వంతులు ముండల్కంచె 

కంటెను ముండుల్ముండుల్గా నుందురు, నీ కాపరుల దినము నీవు శిక్షనొందు దినము వచుచ్చునన్ది. 

ఇపుప్డే జనులు కలవరపడుచునాన్రు. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

వచనము 9 

ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారుడైన ఎలియాజరు, ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు 

బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు కూడివచిచ్న ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించి డీకొని 

వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోగా ఇతడు లేచి 

2 సమూయేలు 22:8 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను 

ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 

2 సమూయేలు 22:9 => ఆయన నాసికారంధర్ములలోనుండి పొగ పుటెట్ను ఆయన నోటనుండి 

అగిన్వచిచ్ దహించెను నిపుప్ కణములను రాజబెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 22:10 => మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన పాదముల కిర్ంద 

గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

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

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

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 
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1 సమూయేలు 9:17 => సౌలు సమూయేలునకు కనబడగానే యెహోవా ఇతడే నేను నీతో చెపిప్న 

మనిషి ఇదిగో ఇతడే నా జనులను ఏలునని అతనితో సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

యెషయా 33:12 => జనములు కాలుచునన్ సునన్పుబటీ ట్లవలెను నరకబడి అగిన్లో కాలచ్బడిన 

ముళల్వలెను అగును. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

మీకా 7:4 => వారిలో మంచివారు ముండల్చెటుట్ వంటివారు, వారిలో యథారథ్వంతులు ముండల్కంచె 

కంటెను ముండుల్ముండుల్గా నుందురు, నీ కాపరుల దినము నీవు శిక్షనొందు దినము వచుచ్చునన్ది. 

ఇపుప్డే జనులు కలవరపడుచునాన్రు. 

నహూము 1:10 => ముండల్కంపవలె శతుర్వులు కూడినను వారు దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్లైనను 

ఎండిపోయిన చెతత్వలె కాలిపోవుదురు. 

వచనము 10 

చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొనిపోవువరకు ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుచు వచెచ్ను. ఆ 

దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు 

మాతర్ము జనులు అతని వెనుక వచిచ్రి. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => మొదటి నెలను మొదటి భాగముమీద జబీద్యేలు కుమారుడైన 

యాషాబాము అధిపతిగా ఉండెను; వాని భాగములో ఇరువది నాలుగు వేలమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:32 => దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన 

యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 

యెహోషువ 23:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న మాటచొపుప్న తానే మీకొరకు యుదధ్ము 

చేయువాడు గనుక మీలో ఒకడు వేయిమందిని తరుమును 

2 సమూయేలు 10:7 => దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబును సైనయ్ములోని 

పరాకర్మశాలుల నందరిని పంపెను. 
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వచనము 11 

ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారుడైన షమామ్; ఫిలిషీత్యులు అలచందల 

చేనిలో గుంపుకూడగా జనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:13 => ఫిలిషీత్యులు దానినిండ యవలుగల చేను ఉనన్ పసద్మీమ్ములో 

యుదధ్ము చేయుటకై కూడిరాగా జనులు ఫిలిషీత్యులను చూచి పారిపోయినపుప్డు ఇతడు 

దావీదుతోకూడ అచచ్ట ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను 

హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు అతని 

భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని భాగమందు మికో ల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో 

చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:8 => ఏమని శపింపగలను? దేవుడు శపింపలేదే ఏమని భయపెటట్గలను? 

దేవుడు భయపెటట్లేదే.  

1 సమూయేలు 17:10 => ఈ దినమున నేను ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములను తిరసక్రించుచునాన్ను. 

ఒకని నియమించిన యెడల వాడును నేనును పోటాల్డుదుమని ఆ ఫిలిషీత్యుడు చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 
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1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

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. 

యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

మారుక్ 14:50 => అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

2 సమూయేలు 23:19 => ఇతడు ఆ ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని 

మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. 
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పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

వచనము 12 

అపుప్డితడు ఆ చేని మధయ్ను నిలిచి ఫిలిషీత్యులు దానిమీదికి రాకుండ వారిని వెళల్గొటిట్ వారిని హతము 

చేయుటవలన యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

యెహోషువ 10:10 => అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట వారిని కలవరపరచగా 

యెహోషువ గిబియోను నెదుట మహా ఘోరముగా వారిని హతము చేసెను. బేత  హోరోనుకు పైకిపోవు 

మారగ్మున అజేకా వరకును మకేక్దా వరకును యోధులు వారిని తరిమి హతము చేయుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 10:42 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము 

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే 

పటుట్కొనెను. 

యెహోషువ 11:8 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము 

చేసి మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును వారిని 

తరిమి నిశేశ్షముగా చంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 15:14 => అతడు లేహీకి వచుచ్వరకు ఫిలిషీత్యులు అతనిని ఎదురొక్ని కేకలు 

వేయగా, యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి బలముగా వచిచ్నందున అతని చేతులకు కటట్బడిన తాళుల్ 

అగిన్చేత కాలచ్బడిన జనుపనారవలె నాయెను; సంకెళుల్ను అతని చేతులమీదనుండి విడిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:18 => అపుప్డతడు మికిక్లి దపిప్గొనినందున యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ నీవు నీ 

సేవకుని చేతివలన ఈ గొపప్ రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిపుప్డు దపిప్చేతను చచిచ్, సునన్తి 

పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా 

1 సమూయేలు 11:13 => సౌలు నేడు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు రక్షణ కలుగజేసెను గనుక ఈ 

దినమున ఏ మనుషుయ్ని మీరు చంపవదద్నెను. 
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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 14:23 => ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఈలాగున రకిష్ంచెను. 

యుదధ్ము బేతావెను అవతలకు సాగగా ఆ దినమున ఇశార్యేలీయులు చాలా బడలికనొందిరి. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

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. 

కీరత్నలు 108:13 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కీరత్నలు 68:12 => సేనల రాజులు పారిపోయెదరు పారిపోయెదరు ఇంట నిలిచినది దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొనును. 
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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 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. 

2 సమూయేలు 23:12 => అపుప్డితడు ఆ చేని మధయ్ను నిలిచి ఫిలిషీత్యులు దానిమీదికి రాకుండ 

వారిని వెళల్గొటిట్ వారిని హతము చేయుటవలన యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను 

హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

వచనము 13 

మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున అదులాల్ము గుహలోనునన్ 

దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు దిగియుండిరి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:13 => ఫిలిషీత్యులు దానినిండ యవలుగల చేను ఉనన్ పసద్మీమ్ములో 

యుదధ్ము చేయుటకై కూడిరాగా జనులు ఫిలిషీత్యులను చూచి పారిపోయినపుప్డు ఇతడు 

దావీదుతోకూడ అచచ్ట ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను 

హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

వచనము 14 

దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు బేతెల్హేములో ఉండిరి. 
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2 సమూయేలు 23:10 => చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొనిపోవువరకు ఫిలిషీత్యులను 

హతము చేయుచు వచెచ్ను. ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు మాతర్ము జనులు అతని వెనుక వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

కీరత్నలు 44:2 => నీవు నీ భుజబలముచేత అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ మా పితరులను నాటితివి 

జనములను నిరూమ్లము చేసి వారిని వాయ్పింపజేసితివి.  

సామెతలు 21:31 => యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా 

అధీనము. 

వచనము 15 

దావీదు బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావి నీళుల్ ఎవడైనను నాకు తెచిచ్ యిచిచ్నయెడల ఎంతో 

సంతోషించెదనని అధికారితో పలుకగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు 

అదులాల్ము అను చటుట్రాతికొండ గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము 

రెఫాయీయుల లోయలో దిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => దావీదు మరుగు సథ్లమందుండగా ఫిలిషీత్యుల దండు 

బేతెల్హేమునందుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదు ఆశపడి బేతెల్హేమునందలి ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ 

కొంచెము నాకు దాహమునకు ఎవడు తెచిచ్యిచుచ్నని అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి చొరబడిపోయి 

బేతెల్హేము ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ చేదుకొని దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. అయితే దావీదు ఆ 

నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవాకు అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 
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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. 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:7 => మరియు అతడు శేర్షఠ్మైన ఆరు వందల రథములను ఐగుపుత్ 

రథములననిన్టిని వాటిలో పర్తిదానిమీద అధిపతులను తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 33:1 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 33:2 => నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు సమాచారము పర్కటించి వారితో ఇటల్నుము 

నేను ఒకానొక దేశముమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంపగా ఆ జనులు తమలో ఒకనిని ఏరప్రచుకొని కావలిగా 

నిరణ్యించినయెడల 

యెహెజేక్లు 33:3 => అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక 

చేసిన సమయమున 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 
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యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:10 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము మా 

పాపదోషములు మామీద పడియునన్వి, వాటివలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము, మనమెటుల్ 

బర్దకుదుమని మీరు చెపుప్కొనుమాట నిజమే.  

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 33:12 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు ఈ మాట తెలియజేయుము 

నీతిమంతుడు పాపము చేసిన దినమున అదివరకు అతడు అనుసరించిన నీతి అతని విడిపింపదు. 

దుషుట్డు చెడుతనము విడిచి మనసుస్ తిర్పుప్కొనిన దినమున తాను చేసియునన్ చెడుతనమునుబటిట్ 

వాడు పడిపోడు, ఆలాగుననే నీతిమంతుడు పాపముచేసిన దినమున తన నీతినిబటిట్ అతడు 

బర్దుకజాలడు. 

యెహెజేక్లు 33:13 => నీతిమంతుడు నిజముగా బర్దుకునని నేను చెపిప్నందున అతడు తన నీతిని 

ఆధారముచేసికొని పాపము చేసినయెడల అతని నీతి కిర్యలనిన్టిలో ఏదియు జాఞ్పకమునకు తేబడదు, 

తాను చేసిన పాపమునుబటిట్ యతడు మరణము నొందును. 

యెహెజేక్లు 33:14 => మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను 

సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 
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యెహెజేక్లు 33:15 => కుదువసొముమ్ను మరల అపప్గించుచు, తాను దొంగిలినదానిని మరల 

ఇచిచ్వేసి పాపము జరిగింపకయుండి, జీవాధారములగు కటట్డలను అనుసరించినయెడల అతడు 

మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:16 => అతడు చేసిన పాపములలో ఏదియు అతని విషయమై జాఞ్పకమునకు 

తేబడదు, అతడు నీతినాయ్యములను అనుసరించెను గనుక నిశచ్యముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:17 => అయినను నీ జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని 

యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే గదా అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 33:18 => నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి, పాపము చేసినయెడల ఆ పాపమునుబటిట్ 

అతడు మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 33:19 => మరియు దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడిచి నీతినాయ్యములను 

అనుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

యెహెజేక్లు 33:21 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న పండెర్ండవ సంవతస్రము పదియవ నెల 

అయిదవ దినమున ఒకడు యెరూషలేములోనుండి తపిప్ంచుకొని నాయొదద్కు వచిచ్ పటట్ణము 

కొలల్పెటట్బడెనని తెలియజేసెను. 

యెహెజేక్లు 33:22 => తపిప్ంచుకొనినవాడు వచిచ్న వెనుకటి సాయంతర్మున యెహోవా హసత్ము 

నామీదికి వచెచ్ను; ఉదయమున అతడు నాయొదద్కు రాకమునుపే యెహోవా నా నోరు తెరవగా 

పలుకుటకు నాకు శకిత్ కలిగెను, అపప్టినుండి నేను మౌనిని కాకయుంటిని. 

యెహెజేక్లు 33:23 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 33:24 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను 

కాపురమునన్వారు అబార్హాము ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన 

మనకును ఈ దేశము సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 
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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 33:27 => నా జీవముతోడు పాడైపోయిన సథ్లములలో ఉండువారు ఖడగ్ముచేత 

కూలుదురు, బయట పొలములో ఉండువారిని నేను మృగములకు ఆహారముగా ఇచెచ్దను, 

కోటలలోనివారును గుహలలోనివారును తెగులుచేత చచెచ్దరు. 

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. 

యెహెజేక్లు 33:30 => మరియు నరపుతుర్డా; నీ జనుల గోడదగగ్రను ఇంటి దావ్రములందును 

నిలువబడి నినున్గూరిచ్ మాటలాడుదురు, ఒకరినొకరు చూచిపోదము రండి, యెహోవా యొదద్నుండి 

బయలుదేరు మాట యెటిట్దో చూతము రండి అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 33:32 => నీవు వారికి వాదయ్ము బాగుగా వాయించుచు మంచి సవ్రము కలిగిన 

గాయకుడవుగా ఉనాన్వు, వారు నీ మాటలు విందురుగాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనరు. 

యెహెజేక్లు 33:33 => అయినను ఆ మాట నెరవేరును, అది నెరవేరగా పర్వకత్ యొకడు తమ 

మధయ్నుండెనని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహోషువ 12:15 => అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 
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యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

మీకా 1:15 => మారేషా నివాసీ, నీకు హకుక్దారుడగు ఒకని నీయొదద్కు తోడుకొనివతుత్రు, 

ఇశార్యేలీయులలోని ఘనులు అదులాల్మునకు పోవుదురు. 

2 సమూయేలు 5:18 => ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా  

2 సమూయేలు 5:22 => ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:15 => ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు 

అదులాల్ము అను చటుట్రాతికొండ గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము 

రెఫాయీయుల లోయలో దిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 

ఆదికాండము 38:1 => ఆ కాలమందు యూదా తన సహోదరులను విడిచి హీరా అను ఒక 

అదులాల్మీయునియొదద్ ఉండుటకు వెళె ల్ను. 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

2 సమూయేలు 23:19 => ఇతడు ఆ ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని 

మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => శోకో, అదులాల్ము, గాతు, 
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వచనము 16 

ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి చేసికొని పోయి బేతెల్హేము 

గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు 

మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

1 సమూయేలు 22:5 => మరియు పర్వకత్యగు గాదు వచిచ్ కొండలలో ఉండక యూదా దేశమునకు 

పారిపొమమ్ని దావీదుతో చెపిప్నందున దావీదు పోయి హారెతు అడవిలో చొచెచ్ను.  

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళిల్పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => మరియు బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును యూదావారిలో 

కొందరును దావీదు దాగియునన్ సథ్లమునకు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 10:5 => ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 

వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; 

1 సమూయేలు 13:4 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము చేసినందున ఇశార్యేలీయులు 

ఫిలిషీత్యులకు హేయులైరని ఇశార్యేలీయులకు వినబడగా జనులు గిలాగ్లులో సౌలు నొదద్కు 

కూడివచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 13:23 => ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు కొందరు మికమ్షు కనుమకు వచిచ్రి. 
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1 సమూయేలు 14:1 => ఆ దినము సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను తన తండిర్తో ఏమియు చెపప్క 

తన ఆయుధములను మోయు పడుచువానిని పిలిచి అవతలనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని 

హతముచేయ పోదము రమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 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 13:3 => యోనాతాను గెబాలోనునన్ ఫిలిషీత్యుల దండును హతముచేయగా ఆ 

సంగతి ఫిలిషీత్యులకు వినబడెను; మరియు దేశమంతట హెబీర్యులు వినవలెనని సౌలు బాకా 

ఊదించెను. 

2 సమూయేలు 5:17 => జనులు ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరని 

ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ 

వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

వచనము 17 

పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ 

ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

సంఖాయ్కాండము 11:5 => ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును 

దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడ డ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు 

మా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 119:81 => (కఫ ) నీ రక్షణకొరకు నా పార్ణము సొమమ్సిలుల్చునన్ది. నేను నీ వాకయ్ముమీద 

ఆశపెటుట్కొనియునాన్ను 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

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

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 
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యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

యెహోషువ 19:15 => కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు 

పటట్ణములును వాటి పలెల్లును. 

1 రాజులు 21:16 => నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు 

దార్క్షతోటను సావ్ధీనపరచుకొనబోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదు ఆశపడి బేతెల్హేమునందలి ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ 

కొంచెము నాకు దాహమునకు ఎవడు తెచిచ్యిచుచ్నని అనగా 

సామెతలు 25:25 => దపిప్గొనినవానికి చలల్ని నీరు ఎటుల్ండునో దూరదేశమునుండి వచిచ్న 

శుభసమాచారము అటుల్ండును. 

యోహాను 4:7 => సమరయ సతరీ ఒకతె నీళుళ్ చేదుకొనుటకు అకక్డికి రాగా యేసు నాకు 

దాహమునకిమమ్ని ఆమెనడిగెను. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

వచనము 18 

సెరూయా కుమారుడును యోవాబు సహోదరుడునైన అబీషై తన అనుచరులలో ముఖుయ్డు. ఇతడొక 

యుదధ్ములో మూడువందలమందిని హతముచేసి వారిమీద తన యీటెను ఆడించెను. ఇతడు ఆ 

ముగుగ్రిలో పేరు పొందినవాడు. 
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2 సమూయేలు 23:9 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారుడైన ఎలియాజరు, 

ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు కూడివచిచ్న ఫిలిషీత్యులు 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించి డీకొని వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోగా ఇతడు లేచి 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

సంఖాయ్కాండము 28:7 => ఆ మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలసిన పానారప్ణము ముపాప్వు; 

పరిశుదధ్సథ్లములో మదయ్మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా పోయింపవలెను. 

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. 

విలాపవాకయ్ములు 2:19 => నీవులేచి రేయి మొదటిజామున మొఱఱ్పెటుట్ము నీళుల్ కుమమ్రించునటుల్ 

పర్భువు సనిన్ధిని నీ హృదయమును కుమమ్రించుము నీ పసిపిలల్ల పార్ణముకొరకు నీచేతులను 

ఆయనతటుట్ ఎతుత్ము పర్తి వీధిమొగను అకలిగొని వారు మూరిఛ్లుల్చునాన్రు  

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

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 
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2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 

రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 23:19 => ఇతడు ఆ ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని 

మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదు ఆశపడి బేతెల్హేమునందలి ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ 

కొంచెము నాకు దాహమునకు ఎవడు తెచిచ్యిచుచ్నని అనగా 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

ఆమోసు 2:9 => దేవదారు వృక్షమంత యెతత్యిన వారును సిందూరవృక్షమంత బలముగల 

వారునగు అమోరీయులను వారిముందర నిలువకుండ నేను నాశనము చేసితిని గదా; పైన వారి 

ఫలమును కిర్ంద వారి మూలమును నేను నాశనము చేసితిని గదా, 

వచనము 19 

ఇతడు ఆ ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు 

కాకపోయెను. 

2 సమూయేలు 20:20 => యోవాబు నిరూమ్లము చేయను, లయపరచను, ఆలాగున చేయనే 

చేయను, సంగతి అది కానే కాదు. 
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ఆదికాండము 44:17 => అందుకతడు అటుల్ చేయుట నాకు దూరమవును గాక; ఎవనిచేతిలో ఆ 

గినెన్ దొరికెనో వాడే నాకు దాసుడుగా నుండును; మీరు మీ తండిర్యొదద్కు సమాధానముగా వెళుల్డని 

చెపప్గా 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

1 సమూయేలు 26:11 => యెహోవా చేత అభిషేకము నొందిన వానిని నేను చంపను; ఆలాగున 

నేను చేయకుండ యెహోవా ననున్ ఆపును గాక. అయితే అతని తలగడ దగగ్రనునన్ యీటెను 

నీళల్బుడిడ్ని తీసికొని మనము వెళిల్పోదము రమమ్ని అబీషైతో చెపిప్ 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 

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. 

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 
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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. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

నాయ్యాధిపతులు 5:18 => జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన 

జనము నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.  

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబాష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 

రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:9 => ఎడారిజనుల ఖడగ్భయమువలన పార్ణమునకు తెగించి మా ధానయ్ము 

తెచుచ్కొనుచునాన్ము. 

వచనము 20 
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మరియు కబెస్యేలు ఊరివాడై కిర్యలచేత ఘనతనొందిన యొక పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు మోయాబీయుల సంబంధులగు ఆ యిదద్రు 

శూరులను హతముచేసెను; మరియు మంచుకాలమున బయలువెడలి బావిలో దాగియునన్ యొక 

సింహమును చంపివేసెను.  

2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 

ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 
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1 సమూయేలు 26:7 => దావీదును అబీషైయును రాతిర్వేళ ఆ జనుల దగగ్రకు పోగా సౌలు దండు 

కొర్తత్ళములో పండుకొని నిదర్బోవుచుండెను, అతని యీటె అతని తలగడ దగగ్ర నేలను 

నాటియుండెను, అబేన్రును జనులును అతని చుటుట్ పండుకొనియుండిరి. 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు 

ఒక యుదధ్మందు మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ 

ముగుగ్రిలోను పేరుపొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => ఈ ముగుగ్రిలోను కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై 

వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు. 

2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబాష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 20:21 => బికిర్ కుమారుడగు షెబ అను ఎఫార్యిము మనయ్పువాడు ఒకడు రాజైన 

దావీదుమీద దోర్హము చేసియునాన్డు; మీరు వానిని మాతర్ము అపప్గించుడి; తోడనే నేను ఈ 

పటట్ణము విడిచిపోవుదునని చెపప్గా ఆమె యోవాబుతో చితత్ము, వాని తల పార్కారము పైనుండి 

పడవేయబడునని చెపిప్ పోయి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

వచనము 21 

ఇంకను అతడు సౌందరయ్వంతుడైన యొక ఐగుపీత్యుని చంపెను. ఈ ఐగుపీత్యునిచేతిలో 

ఈటెయుండగా బెనాయా దుడుడ్కఱఱ్ తీసికొని వాని మీదికి పోయి వానిచేతిలోని యీటె ఊడలాగి 

దానితోనే వాని చంపెను. 

2 సమూయేలు 23:9 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడైన దోదో కుమారుడైన ఎలియాజరు, 

ఇతడు దావీదు ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలో ఒకడు. యుదధ్మునకు కూడివచిచ్న ఫిలిషీత్యులు 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించి డీకొని వచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్పోగా ఇతడు లేచి 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షు ఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:41 => నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు, నక్షతర్ముల 

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

వచనము 22 

ఈ కారయ్ములు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా చేసినందున ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లలోను అతడు 

పేరుపొంది 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

1 రాజులు 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 
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1 రాజులు 2:29 => యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ బలిపీఠమునొదద్ 

నునాన్డను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన 

బెనాయాను పిలిపించి నీవు వెళిల్ వానిమీద పడుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నందున 

1 రాజులు 2:30 => బెనాయా యెహోవా గుడారమునకు వచిచ్ రాజు నినున్ బయటికి రమమ్ని 

సెలవిచెచ్నని యోవాబుతో చెపెప్ను. అతడు అదికాదు, నేనికక్డనే చచెచ్దననగా, బెనాయా తిరిగి 

రాజునొదద్కు వచిచ్ యోవాబు తనతో చెపిప్న మాట రాజునకు తెలియజేసెను. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 రాజులు 2:46 => రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియయ్గా అతడు 

బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ పర్కారము రాజయ్ము సొలొమోను వశమున 

సిథ్రపరచబడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:5 => మూడవ నెలను యెహోయాదా కుమారుడును సభాముఖుయ్డునగు 

బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:6 => ఈ బెనాయా ఆ ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ఒకడై ఆ 

ముపప్దిమందికి అధిపతియై యుండెను; అతని భాగమందు అతని కుమారుడైన అమీమ్జాబాదు 

ఉండెను. 

యెహోషువ 15:21 => దకిష్ణదికుక్న ఎదోము సరిహదుద్వరకు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ముయొకక్ 

పటట్ణములు ఏవేవనగా కబెస్యేలు  

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషు ఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరాకర్మవంతుడునైన 

యొకనికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును వికర్మకిర్యలవలన గొపప్వాడాయెను. 

ఇతడు మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమారుల నిదద్రిని చంపెను; మరియు ఇతడు బయలుదేరి 

హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపివేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:23 => అయిదు మూరల పొడవుగల మంచి యెతత్రియైన ఐగుపీత్యుని 

ఒకని అతడు చావగొటెట్ను; ఆ ఐగుపీత్యుని చేతిలో నేతగాని దోనెవంటి యీటె యొకటి యుండగా 

ఇతడు ఒక దుడుడ్కఱఱ్చేత పటుట్కొని వానిమీదికిపోయి ఆ యీటెను ఐగుపీత్యుని చేతిలోనుండి ఊడలాగి 

దానితో వానిని చంపెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:24 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున 

ఆ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:5 => అపుప్డు సమోస్ను తన తలిదండుర్లతోకూడ తిమాన్తునకు పోయి, 

తిమాన్తు దార్క్షతోటలవరకు వచిచ్నపుప్డు, కొదమసింహము అతని యెదుటికి బొబబ్రించుచు వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:6 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిని పేర్రేపింపగా అతనిచేతిలో ఏమియు 

లేకపోయినను, ఒకడు మేకపిలల్ను చీలుచ్నటుల్ అతడు దానిని చీలెచ్ను. అతడు తాను చేసినది తన 

తండిర్తోనైనను తలిల్తోనైనను చెపప్లేదు. 

1 సమూయేలు 17:34 => అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇటల్నెను మీ దాసుడనైన నేను నా 

తండిర్యొకక్ గొఱఱ్లను కాయుచుండ సింహమును ఎలుగుబంటియును వచిచ్ మందలోనుండి ఒక 

గొఱఱ్పిలల్ను ఎతిత్కొని పోవుచుండగ. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడ డ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

1 సమూయేలు 17:37 => సింహముయొకక్ బలమునుండియు, ఎలుగుబంటి యొకక్ 

బలమునుండియు ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా ఈ ఫిలిషీత్యుని చేతిలోనుండి కూడను ననున్ 

విడిపించుననియు చెపెప్ను. అందుకు సౌలు పొముమ్; యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని 

దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడ డ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 
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2 సమూయేలు 17:8 => నీ తండిర్యు అతని పక్షమున నునన్వారును మహా బలాఢుయ్లనియు, 

అడవిలో పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటల్ వంటివారై రేగిన మనసుస్తో ఉనాన్రనియు నీకు 

తెలియును. మరియు నీ తండిర్ యుదధ్మునందు పర్వీణుడు, అతడు జనులతో కూడ బసచేయడు. 

2 సమూయేలు 17:10 => నీ తండిర్ మహా బలాఢుయ్డనియు, అతని పక్షపువారు ధైరయ్వంతులనియు 

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

వచనము 23 

ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు 

ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:23 => అయిదు మూరల పొడవుగల మంచి యెతత్రియైన ఐగుపీత్యుని 

ఒకని అతడు చావగొటెట్ను; ఆ ఐగుపీత్యుని చేతిలో నేతగాని దోనెవంటి యీటె యొకటి యుండగా 

ఇతడు ఒక దుడుడ్కఱఱ్చేత పటుట్కొని వానిమీదికిపోయి ఆ యీటెను ఐగుపీత్యుని చేతిలోనుండి ఊడలాగి 

దానితో వానిని 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. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

వచనము 24 

ఆ ముపప్దిమంది యెవరనగా, యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు, బేతెల్హేమీయుడగు దోదో 

కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 
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2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

వచనము 25 

హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:6 => ఈ బెనాయా ఆ ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ఒకడై ఆ 

ముపప్దిమందికి అధిపతియై యుండెను; అతని భాగమందు అతని కుమారుడైన అమీమ్జాబాదు 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

2 సమూయేలు 20:7 => కాబటిట్ యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును 

బలాఢుయ్లందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బికిర్ కుమారుడగు షెబను 

తరుమబోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:10 => వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి 

వాటిని రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును కాయు సేవకుల యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 
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వచనము 26 

పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

2 సమూయేలు 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:26 => మరియు సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు లెవరనగా 

యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు; బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => నాలుగవ నెలను యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు నాలుగవ 

అధిపతిగా ఉండెను; అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

వచనము 27 

అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, హుషాతీయుడైన మెబునన్యి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:8 => అయిదవ నెలను ఇశార్హేతీయుడైన షవుూహ్తు అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

వచనము 28 

అహోహీయుడైన సలోమ్ను, నెటోపాతీయుడైన మహరై 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:10 => ఏడవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పెలోనీయుడునైన 

హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:9 => ఆరవ నెలను తెకోవీయుడైన ఇకెక్షునకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:39 => అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 

వచనము 29 

నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుటిట్న హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల గిబియాలో పుటిట్న రీబై కుమారుడైన 

ఇతత్యి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:12 => తొమిమ్దవ నెలను బెనాయ్మీనీయుల సంబంధుడును 

అనాతోతీయుడునైన అబీయెజెరు అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 

వచనము 30 

పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళల్నడుమ నివసించు హిదద్యి, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:30 => నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా 

కుమారుడగు హేలెదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:13 => పదియవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన మహరై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 

ఎజార్ 2:22 => నెటోపా వంశసుథ్లు ఏబది ఆరుగురు, 

యిరిమ్యా 40:8 => కాగా నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును కారేహ కుమారులైన యోహానాను 

యోనాతానులును తనుహ్మెతు కుమారుడైన శెరాయాయును నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును 

మాయకాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజనాయ్యును వారి పటాలపువారును మిసాప్లో నుండిన 

గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్రి. 

వచనము 31 

అరాబ్తీయుడైన అబీయలోబ్ను, బరు హ్మీయుడైన అజామ్వెతు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:30 => నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా 

కుమారుడగు హేలెదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:15 => పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:31 => బెనాయ్మీనీయుల సాథ్నములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి 

కుమారుడునగు ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన బెనాయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:54 => శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును 

యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ 

జారీయులును. 
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యిరిమ్యా 40:8 => కాగా నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును కారేహ కుమారులైన యోహానాను 

యోనాతానులును తనుహ్మెతు కుమారుడైన శెరాయాయును నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును 

మాయకాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజనాయ్యును వారి పటాలపువారును మిసాప్లో నుండిన 

గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్రి. 

వచనము 32 

షయలోబ్నీయుడైన ఎలయ్హాబ్, యాషేను యొకక్ కుమారులలో యోనాతాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:31 => బెనాయ్మీనీయుల సాథ్నములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి 

కుమారుడునగు ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన బెనాయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:14 => పదకొండవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును 

పిరాతోనీయుడునైన బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

నాయ్యాధిపతులు 12:15 => పిరాతోనీయుడైన హిలేల్లు కుమారుడగు అబోద్ను చనిపోయి 

ఎఫార్యిము దేశమందలి అమాలేకీయుల మనయ్ములోనునన్ పిరాతోనులో పాతిపెటట్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:32 => గాయషుతోయవాడైన హూరై, అరాబ్తీయుడైన అబీయేలు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:24 => వారు తిరిగి ఆ మనెన్మునకు పోయి ఎషోక్లు లోయకు వచిచ్ 

దాని వేగుజూచి ఆ దేశఫలములను చేతపటుట్కొని 

నాయ్యాధిపతులు 2:9 => అది ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి గాయషు కొండకు ఉతత్రదికుక్న 

నునన్ది. 

యెహోషువ 24:30 => అతని సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్లోనునన్ తిమన్తెస్రహులో అతడు పాతిపెటట్బడెను. 

అది ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ములోని గాయషు కొండకు ఉతత్ర దికుక్న నునన్ది. 

వచనము 33 

హరారీయుడైన షమామ్, హరారీయుడైన షారారు నకు పుటిట్న అహీయాము, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:32 => గాయషుతోయవాడైన హూరై, అరాబ్తీయుడైన అబీయేలు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:33 => బహరూమీయుడైన అజామ్వెతు, షయిలోబ్నీయుడైన ఎలాయ్హాబ్, 

వచనము 34 

మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు 

కుమారుడగు ఏలీయాము, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:34 => గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు, హరారీయుడైన షాగే 

కుమారుడగు యోనాతాను, 

వచనము 35 

కరెమ్తీయుడైన హెసైర, అరీబ్యుడైన పయరై, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:35 => హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీయాము, ఊరు 

కుమారుడైన ఎలీపాలు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:34 => గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు, హరారీయుడైన షాగే 

కుమారుడగు యోనాతాను, 

వచనము 36 

సోబావాడగు నాతాను యొకక్ కుమారుడైన ఇగాలు, గాదీయుడైన బానీ, 

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 

Page  of 1349 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబాష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:34 => అహీతోపెలు చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన 

యెహోయాదాయును అబాయ్తారును మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు అధిపతిగా 

నియమింపబడెను. 

యెహోషువ 12:5 => హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు 

అరద్భాగములోను రాజయ్మేలినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:35 => హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీయాము, ఊరు 

కుమారుడైన ఎలీపాలు, 

యిరిమ్యా 40:8 => కాగా నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును కారేహ కుమారులైన యోహానాను 

యోనాతానులును తనుహ్మెతు కుమారుడైన శెరాయాయును నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును 

మాయకాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజనాయ్యును వారి పటాలపువారును మిసాప్లో నుండిన 

గెదలాయ్యొదద్కు వచిచ్రి. 

వచనము 37 

అమోమ్నీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన నహరై, యితడు సెరూయా కుమారుడగు యోవాబుయొకక్ 

ఆయుధములను మోయువాడై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:37 => కరెమ్లీయుడైన హెజోర్, ఎజబ్యి కుమారుడైన నయరై, 
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వచనము 38 

ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 11:38 => నాతాను సహోదరుడైన యోవేలు, హగీర్యుడైన మిబా హ్రు, 

వచనము 39 

హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:39 => అమోమ్నీయుడైన జెలెకు,సెరూయా కుమారుడై యోవాబు యొకక్ 

ఆయుధములు మోయువాడును బెరోతీయుడునగు నహరై, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:37 => కరెమ్లీయుడైన హెజోర్, ఎజబ్యి కుమారుడైన నయరై, 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 
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2 సమూయేలు 

అధాయ్యము 24	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 

 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1352 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

వచనము 1 

ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా ఆయన దావీదును వారి మీదికి 

పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:53 => కిరయ్తాయ్రీము కుమారులెవరనగా ఇతీర్యులును పూతీయులును 

షుమామ్తీయులును మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయులును ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:40 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు, 

వచనము 2 

అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు 

తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి 

వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:7 => ఊరియా దావీదు నొదద్కు రాగా దావీదు యోవాబు యోగకేష్మమును 

జనుల యోగకేష్మమును యుదధ్ సమాచారమును అడిగెను. 

2 సమూయేలు 11:8 => తరువాత దావీదు ఇంటికిపోయి శర్మ తీరుచ్కొనుమని ఊరియాకు 

సెలవియయ్గా, ఊరియా రాజనగరిలోనుండి బయలువెళె ల్ను. 
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2 సమూయేలు 11:9 => అతనివెనుక రాజు ఫలాహారము అతని యొదద్కు పంపించెను గాని 

ఊరియా తన యింటికి వెళల్క తన యేలినవాని సేవకులతో కూడ రాజనగరి దావ్రమున పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:10 => ఊరియా తన యింటికి పోలేదను మాట దావీదునకు వినబడినపుప్డు 

దావీదు ఊరియాను పిలిపించి నీవు పర్యాణముచేసి వచిచ్తివి గదా; యింటికి వెళల్కపోతివేమని 

యడుగగా 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 11:12 => దావీదు నేడును నీవికక్డ నుండుము, రేపు నీకు సెలవితుత్నని ఊరియాతో 

అనగా ఊరియా నాడును మరునాడును యెరూషలేములో నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 11:13 => అంతలో దావీదు అతనిని భోజనమునకు పిలిపించెను; అతడు బాగుగా 

తిని తార్గిన తరువాత దావీదు అతని మతుత్నిగా చేసెను; సాయంతర్మున అతడు బయలువెళిల్ తన 

యింటికి పోక తన యేలినవాని సేవకుల మధయ్ పడకమీద పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 11:14 => ఉదయమున దావీదు యుదధ్ము మోపుగా జరుగుచునన్చోట ఊరియాను 

ముందుపెటిట్ అతడు కొటట్బడి హతమగునటుల్ నీవు అతనియొదద్నుండి వెళిల్పొమమ్ని 

2 సమూయేలు 11:15 => యోవాబునకు ఉతత్రము వార్యించి ఊరియా చేత పంపించెను. 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:17 => ఆ పటట్ణపువారు బయలుదేరి యోవాబుతో యుదధ్మునకు రాగా దావీదు 

సేవకులలో కొందరు కూలిరి, హితీత్యుడగు ఊరియాయును హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 11:18 => కాబటిట్ యోవాబు యుదధ్ సమాచారమంతయు దావీదునొదద్కు పంపి 

దూతతో ఇటల్నెను 
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2 సమూయేలు 11:19 => యుదధ్ సమాచారము నీవు రాజుతో చెపిప్ చాలించిన తరువాత రాజు 

కోపము తెచుచ్కొని యుదధ్ము చేయునపుప్డు మీరెందుకు పటట్ణము దగగ్రకు పోతిరి? 

2 సమూయేలు 11:20 => గోడమీదనుండి వారు అంబులు వేయుదురని మీకు తెలియకపోయెనా? 

2 సమూయేలు 11:21 => ఎరుబెబ్షెతు కుమారుడైన అబీమెలెకు ఏలాగు హతమాయెను? ఒక సతరీ 

తిరుగటిరాతి తునక ఎతిత్ గోడమీదనుండి అతనిమీద వేసినందున అతడు తేబేసు దగగ్ర హతమాయెను 

గదా? పార్కారము దగగ్రకు మీరెందుకు పోతిరని నినన్డిగినయెడల నీవు తమరి సేవకుడగు 

ఊరియాయు హతమాయెనని చెపుప్మని బోధించి దూతను పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:22 => దూత పోయి యోవాబు పంపిన వరత్మానమంతయు దావీదునకు 

తెలియజేసెను. 

2 సమూయేలు 11:23 => ఎటల్నగా ఆ మనుషుయ్లు మముమ్ను ఓడించుచు పొలములోనికి 

మాకెదురు రాగా మేము వారిని గుమమ్మువరకు వెంటాడి గెలిచితివిు. 

2 సమూయేలు 11:24 => అపుప్డు పార్కారముమీదనుండి విలుకాండుర్ తమ సేవకులమీద 

అంబులువేయగా రాజు సేవకులలో కొందరు హతమైరి, తమరి సేవకుడైన హితీత్యుడగు 

ఊరియాకూడ హతమాయెను. 

2 సమూయేలు 11:25 => అందుకు దావీదు నీవు యోవాబుతో ఈ మాట చెపుప్ము ఆ సంగతినిబటిట్ 

నీవు చింతపడకుము; ఖడగ్ము ఒకపుప్డు ఒకనిమీదను ఒకపుప్డు మరియొకనిమీదను పడుట కదుద్; 

పటట్ణముమీద యుదధ్ము మరి బలముగా జరిపి దానిని పడగొటుట్మని చెపిప్, నీవు యోవాబును 

ధైరయ్పరచి చెపుప్మని ఆ దూతకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 సమూయేలు 11:26 => ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన 

భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 

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. 
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2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:41 => హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

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. 

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

1 సమూయేలు 26:6 => అపుప్డు దావీదు పాళెములోనికి సౌలు దగగ్రకు నాతోకూడ ఎవరు వతుత్రని 

హితీత్యుడైన అహీమెలెకును సెరూయా కుమారుడును యోవాబునకు సహోదరుడునగు అబీషైని 

నడుగగా నీతోకూడ నేనే వతుత్నని అబీషై యనెను. 

వచనము 3 

యోవాబు జనుల సంఖయ్ యెంత యునన్ను నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు బర్దికియుండగానే 

దేవుడైన యెహోవా దానిని నూరంతలు ఎకుక్వ చేయును గాక; నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు 

ఈ కోరిక ఏల పుటెట్ననెను. 

Page  of 1356 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

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 21:4 => గిబియోనీయులు సౌలు అతని యింటివారును చేసిన దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వెండి బంగారులే గాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని 

మేము కోరుట లేదనిరి. అంతట దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదుననగా 

2 సమూయేలు 21:5 => వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో 

ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 
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2 సమూయేలు 21:8 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలునకు కనిన యిదద్రు కుమారులగు 

అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమారెత్యగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బరిజ్లల్యి కుమారుడైన 

అదీర్యేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని గిబియోనీయుల కపప్గించెను. 

2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

2 సమూయేలు 21:11 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్ చేసినది దావీదునకు 

వినబడెను. 

2 సమూయేలు 21:12 => కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో 

సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా 

యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 21:13 => కావున దావీదు వారియొదద్నుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను తెపిప్ంచెను, రాజాజఞ్నుబటిట్ ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు 

సమకూరిచ్రి. 

2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 
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యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

నిరగ్మకాండము 7:3 => అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుపుత్ దేశములో నా 

సూచక కిర్యలను నా మహతాక్రయ్ములను విసత్రింపచేసెదను. 

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. 
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1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 20:25 => నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారిని విసమ్యము 

నొందింపవలెనని అనుకూలము కాని కటట్డలను తాము బర్దుకుటకు పర్యోజనకరములు కాని 

విధులను వారికిచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

1 దినవృతాత్ంతములు 27:23 => ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ 

గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు చేరచ్లేదు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:24 => జనసంఖయ్ చేయు విషయమున ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము 

వచిచ్నందున సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు దాని చేయనారంభించెనే గాని దాని 

ముగింపకపోయెను; కాబటిట్ జనసంఖయ్ మొతత్ము దావీదు రాజు వృతాత్ంత గర్ంథములలో 

చేరచ్బడలేదు. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 1:19 => యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించినటుల్ సీనాయి అరణయ్ములో మోషే వారిని 

లెకిక్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:12 => నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ 

జనముకంటె మహా బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 
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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 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

1 రాజులు 11:14 => యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా 

రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్డు. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

2 రాజులు 3:6 => యెహోరాము షోమోర్నులోనుండి బయలుదేరి ఇశార్యేలువారినందరిని 

సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:26 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషేష్ 

అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును 

గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => తోలా కుమారులు ఉజీజ్ రెఫాయా యెరీయేలు యహమ్యి యిబాశ్ము 

షెమూయేలు; తోలాకు పుటిట్న వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు; వీరు తమ తరములలో 

పరాకర్మశాలులై యుండిరి; దావీదు దినములలో వీరి సంఖయ్యిరువది రెండువేల ఆరువందలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:40 => ఆషేరు సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లును పర్ఖాయ్తినొందిన పరాకర్మశాలులును అధిపతులలో ముఖుయ్లునైయుండిరి . ఆ 

వంశపువారిలో యుదధ్మునకు పోతగినవారి లెకక్ యిరువది యారువేలు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => మరియు యెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిషీత్యులను 

కూషీయుల చేరువనునన్ అరబీయులను రేపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

యిరిమ్యా 52:3 => యెహోవా కోపపడి తనయెదుట నుండకుండ వారిని తోలివేయునంతగా ఆ చరయ్ 

యెరూషలేములోను యూదాలోను జరిగెను. సిదిక్యా బబులోను రాజుమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

వచనము 4 

అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును 

సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు సముఖమునుండి బయలువెళిల్ 

2 సమూయేలు 2:13 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబును దావీదు సేవకులును బయలుదేరి 

వారి నెదిరించుటకై గిబియోను కొలనునకు వచిచ్రి. వీరు కొలనునకు ఈ తటుట్నను వారు కొలనునకు 

ఆ తటుట్నను దిగియుండగా 

2 సమూయేలు 8:16 => సెరూయా కుమారుడగు యోవాబు సైనయ్మునకు అధిపతియై యుండెను. 

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 
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2 సమూయేలు 20:23 => యోవాబు ఇశార్యేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే 

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

2 సమూయేలు 23:37 => అమోమ్నీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన నహరై, యితడు సెరూయా 

కుమారుడగు యోవాబుయొకక్ ఆయుధములను మోయువాడై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:10 => దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయును గాక; సౌలు ఇంటివారి 

వశము కాకుండ రాజయ్మును తపిప్ంచి దాను మొదలుకొని బెయేరష్బావరకు దావీదు సింహాసనమును 

ఇశార్యేలువారిమీదను యూదావారి మీదను నేను సిథ్రపరచెదననెను. 

2 సమూయేలు 17:11 => కాబటిట్ నా ఆలోచన యేమనగా, దానునుండి బెయేరెష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరెష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

2 సమూయేలు 24:7 => అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల 

యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

బెయేరెష్బావరకు సంచరించిరి. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరెష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 
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అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 

వచనము 5 

యొరాద్ను నది దాటి యాజేరుతటుట్న గాదు లోయ మధయ్నుండు పటట్ణపు కుడిపారశ్వ్ముననునన్ 

అరోయేరులో దిగి 

2 సమూయేలు 10:12 => అపుప్డు ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్, మన జనులను మన దేవుని 

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

సామెతలు 14:28 => జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత రాజులకు ఘనతవచుచ్ను జనక్షయము రాజులకు 

వినాశకరము. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 
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2 సమూయేలు 24:21 => దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా 

నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

1 రాజులు 1:37 => యెహోవా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా నుండినటుల్ ఆయన 

సొలొమోనునకు తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని 

రాజయ్ము ఘనముగా చేయునుగాక అనెను; 

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచి ఆ 

దురామ్రుగ్రాలైన అతలాయ్ కుమారులు దేవుని మందిరమును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర 

సంబంధమైన పర్తిషోఠ్పకరణములననిన్టిని బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. 

యోనా 1:10 => తాను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి పారిపోవుచునన్టుట్ అతడు ఆ మనుషుయ్లకు 

తెలియజేసియుండెను గనుక వారా సంగతి తెలిసికొని మరింత భయపడి నీవు చేసిన పని ఏమని అతని 

నడిగిరి. 

వచనము 6 

అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత దానాయానుకును పోయి 

తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 
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నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

వచనము 7 

అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు 

పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ బెయేరెష్బావరకు సంచరించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:36 => అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్ 

పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు అసాధయ్మైన నగరమొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన 

యెహోవా అనిన్టిని మనకు అపప్గించెను. 

యెహోషువ 13:9 => అది ఏదనగా అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ 

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ 

వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 

యెహోషువ 13:16 => వారి సరిహదుద్ ఏదనగా, అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు 

మొదలుకొని ఆ లోయలోనునన్ పటట్ణమునుండి మేదెబా యొదద్నునన్ మైదానమంతయు 

1 సమూయేలు 30:28 => అరోయేరులోను షిపోమ్తులోను ఎషెత్మోలోను 

యెషయా 17:2 => దమసుక్ పటట్ణము కాకపోవలసివచెచ్ను అది పాడై దిబబ్గానగును అరోయేరు 

పటట్ణములు నిరామ్నుషయ్ములగును అవి గొఱఱ్ల మందలు మేయు తావులగును ఎవడును వాటిని 

బెదరింపకుండ మందలు అచచ్ట పండుకొనును.  

సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 
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సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

యెషయా 16:8 => ఏలయనగా హెషోబ్ను పొలములు సిబామ్ దార్కాష్ వలుల్లు వాడిపోయెను దాని 

శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలుల్లను జనముల అధికారులు అణగదొర్కిక్రి. అవి యాజరువరకు వాయ్పించెను 

అరణయ్ములోనికి పార్కెను దాని తీగెలు విశాలముగా వాయ్పించి సముదర్మును దాటెను.  

యెషయా 16:9 => అందువలన యాజరు ఏడిచ్నటుట్ నేను సిబామ్ దార్కాష్ వలుల్ల నిమితత్ము ఏడెచ్దను 

హెషోబ్నూ, ఏలాలే, నా కనీన్ళల్చేత నినున్ తడిపెదను ఏలయనగా దార్క్షతొటిట్ తొర్కిక్ సంతోషించునటుల్ నీ 

శతుర్వులు నీ వేసవికాల ఫలములమీదను నీ కోత మీదను పడి కేకలు వేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:16 => గిలాదు మొదలుకొని అరోన్ను లోయ మధయ్వరకును, యబోబ్కు 

నదివరకును అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్ వరకును 

యిరిమ్యా 48:19 => ఆరోయేరు నివాసీ, తోర్వలో నిలిచి కనిపెటుట్ము పారిపోవుచునన్ వారియొదద్ 

విచారించుము తపిప్ంచుకొనిపోవుచునన్వారిని అడుగుము ఏమి జరిగినదో వారివలన తెలిసికొనుము.  

వచనము 8 

ఈ పర్కారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమిమ్దినెలల ఇరువది దినములకు తిరిగి 

యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 31:21 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు తీసికొని పారిపోయెను. అతడు లేచి నది 

దాటి గిలాదను కొండతటుట్ అభిముఖుడై వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 31:47 => లాబాను దానికి యగర  శాహదూతా అను పేరు పెటెట్ను. అయితే యాకోబు 

దానికి గలేదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 31:48 => లాబాను నేడు ఈ కుపప్ నాకును నీకును మధయ్ సాకిష్గా ఉండునని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ దానికి గలేదను పేరు పెటెట్ను. మరియు మనము ఒకరికొకరము దూరముగా నుండగా 

యెహోవా నాకును నీకును మధయ్ జరుగునది కనిపెటుట్నని చెపెప్ను గనుక దానికి మిసాప్ అను పేరు 

పెటట్బడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:1 => రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను 

గనుక యాజెరు పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషేష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

యెహోషువ 19:47 => దానీయుల సరిహదుద్ వారియొదద్నుండి అవతలకు వాయ్పించెను. దానీయులు 

బయలుదేరి లెషెముమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని కొలల్పెటిట్ సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించి 

తమ పితరుడైన దాను పేరునుబటిట్ ఆ లెషెమునకు దానను పేరు పెటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:29 => వారొక పటట్ణమును కటుట్కొని అకక్డ నివసించిరి. ఇశార్యేలుకు 

పుటిట్న తమ తండిర్యైన దానునుబటిట్ ఆ పటట్ణమునకు దాను అను పేరు పెటిట్రి. పూరవ్ము ఆ 

పటట్ణమునకు లాయిషు అను పేరు. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

యెహోషువ 11:8 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము 

చేసి మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును వారిని 

తరిమి నిశేశ్షముగా చంపిరి. 

యెహోషువ 19:28 => ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా 

పెదద్ సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:28 => అది సీదోనుకు దూరమైనందునను, వారికి అనుయ్లతో 

సాంగతయ్మేమియు లేనందునను వారిలో ఎవడును తపిప్ంచుకొనలేదు. అది బేతెర్హోబునకు 

సమీపమైన లోయలోనునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

వచనము 9 
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అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల 

యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు లక్షలమంది యుండిరి. 

యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

ఆదికాండము 21:31 => అకక్డ వారిదద్రు అటుల్ పర్మాణము చేసికొనినందున ఆ చోటు బెయేరెష్బా 

అనబడెను. 

ఆదికాండము 21:32 => బెయేరెష్బాలో వారు ఆలాగు ఒక నిబంధన చేసికొనిన తరువాత అబీమెలెకు 

లేచి తన సేనాధిపతియైన ఫీకోలుతో ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు తిరిగి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 21:33 => అబార్హాము బెయేరెష్బాలో ఒక పిచుల వృక్షము నాటి అకక్డ నితయ్దేవుడైన 

యెహోవా పేరట పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 13:1 => అబార్ము తనకు కలిగిన సమసత్మును తన భారయ్ను తనతోకూడ నునన్ 

లోతును వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్లో నుండి నెగెబునకు వెళె ల్ను. 

జెకరాయ్ 9:3 => తూరు పటట్ణపువారు పార్కారముగల కోటను కటుట్కొని, యిసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విసాత్రముగా సువరణ్మును సమకూరుచ్కొనిరి. 

వచనము 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 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 11 

ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:23 => ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ 

గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు చేరచ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:24 => జనసంఖయ్ చేయు విషయమున ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము 

వచిచ్నందున సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు దాని చేయనారంభించెనే గాని దాని 

ముగింపకపోయెను; కాబటిట్ జనసంఖయ్ మొతత్ము దావీదు రాజు వృతాత్ంత గర్ంథములలో 

చేరచ్బడలేదు. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:27 => యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు 

వందలమంది యైరి. 
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సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:2 => దేవుని జన సమాజమునకు చేరినవారు ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టికి పెదద్లుగా నునన్వారై కతిత్దూయు నాలుగు లక్షల కాలుబలము కూడుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 11:8 => అతడు బెజెకులో వారిని లెకక్పెటట్గా ఇశార్యేలువారు మూడు 

లక్షలమందియు యూదావారు ముపప్దివేల మందియు అయిరి. 

వచనము 12 

నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములను నీ యెదుట 

పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

1 సమూయేలు 24:5 => సౌలు పైవసత్రమును తాను కోసెనని దావీదు మనసుస్ నొచిచ్ 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళిల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 
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యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 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. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

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. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

యోబు 7:21 => నీవేల నా అతికర్మమును పరిహరింపవు? నా దోషము నేల క్షమింపవు? నేనిపుప్డు 

మంటిలో పండుకొనెదను నీవు ననున్ జాగర్తత్గా వెదకెదవు గాని నేను లేకపోయెదను. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 
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యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

1 సమూయేలు 26:21 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, ఈ దినమున నాపార్ణము నీ 

దృషిట్కి పిర్యముగా నుండినదాని బటిట్ నేను నీకిక కీడుచేయను. దావీదా నాయనా, నాయొదద్కు 

తిరిగిరముమ్; వెఱి ఱ్వాడనై నేను బహు తపుప్చేసితిననగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

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 

లేవీయకాండము 4:22 => అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

Page  of 1375 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యిరిమ్యా 14:20 => యెహోవా, మా దురామ్రగ్తను మా పితరుల దోషమును మేము 

ఒపుప్కొనుచునాన్ము; నీకు విరోధముగా పాపము చేసియునాన్ము. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  
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మారుక్ 14:72 => వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు 

కూయకమునుపు నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

వచనము 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 సమూయేలు 22:5 => మరియు పర్వకత్యగు గాదు వచిచ్ కొండలలో ఉండక యూదా దేశమునకు 

పారిపొమమ్ని దావీదుతో చెపిప్నందున దావీదు పోయి హారెతు అడవిలో చొచెచ్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 
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1 స మూ యే లు 9 : 9 = > ఇ పుప్ డు పర్ వ కత్ య ను పే రు నొం దు వా డు పూ రవ్ ము 

దీరఘ్దరిశ్యనిపించుకొనెను. పూరవ్ము ఇశార్యేలీయులలో దేవునియొదద్ విచారణ చేయుటకై ఒకడు 

బయలుదేరిన యెడల మనము దీరఘ్దరశ్కుని యొదద్కు పోవుదము రండని జనులు చెపుప్కొనుట వాడుక. 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 15:27 => యాజకుడైన సాదోకుతో ఇటల్నెను సాదోకూ, నీవు దీరఘ్దరిశ్వి కావా? 

శుభమొంది నీవును నీ కుమారుడగు అహిమయసుస్ అబాయ్తారునకు పుటిట్న యోనాతాను అను మీ 

యిదద్రు కుమారులును పటట్ణమునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:9 => యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నీవు వెళిల్ దావీదుతో ఇటల్నుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => మరియు దావీదును దావీదు రాజుకు దీరఘ్దరిశ్యైన గాదును 

పర్వకత్యైన నాతానును చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న యెహోవా మందిరములో తాళములను 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై అతడు లేవీయులను ఏరాప్టు చేసెను. ఆలాగు 

జరుగవలెనని యెహోవా తన పర్వకత్లదావ్రా ఆజాఞ్పించియుండెను. 

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యోనా 1:11 => అపుప్డు వారు సముదర్ము పొంగుచునన్ది, తుపాను అధికమౌచునన్ది, సముదర్ము 

మామీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునటుల్ మేము నీకేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా యోనా 
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వచనము 14 

అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, యెహోవా బహు 

వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే పడుదుము గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:10 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను 

నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => కావున గాదు దావీదు నొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

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 26:43 => 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. 

యోబు 5:17 => దేవుడు గదిద్ంచు మనుషుయ్డు ధనుయ్డు కాబటిట్ సరవ్శకుత్డగు దేవుని శిక్షను 

తృణీకరింపకుము. 
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యోబు 5:18 => ఆయన గాయపరచి గాయమును కటుట్ను ఆయన గాయము చేయును, ఆయన 

చేతులే సవ్సథ్పరచును. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

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. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 14:12 => నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ 

జనముకంటె మహా బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 3:20 => ఏహూదు అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే చలల్ని మేడగదిలో 

కూరుచ్ండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవుని మాట ఒకటి యునన్దని చెపప్గా 

అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను. 
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యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

వచనము 15 

అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ దినము ఉదయము మొదలుకొని 

సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత దానునుండి బెయేరెష్బావరకు డెబబ్ది 

వేలమంది మృతినొందిరి. 

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. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

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. 

1 రాజులు 17:2 => పిమమ్ట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై 

1 రాజులు 17:3 => నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ 

కెరీతు వాగుదగగ్ర దాగియుండుము; 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 
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1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:7 => కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను. 

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. 

యెహెజేక్లు 14:13 => నరపుతుర్డా, ఏ దేశమైతే విశావ్సఘాతకమై నా దృషిట్కి పాపముచేసినదో 

దానికి నేను విరోధినై పార్ణాధారమగు ఆహారము లేకుండజేసి కరవు పంపించి మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయుదును  

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 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

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. 

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 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 
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కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

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 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 7:25 => యెహోవా ఏటిని కొటిట్ యేడు దినములైన   

1 సమూయేలు 25:12 => దావీదు పనివారు వెనుకకు తిరిగి దోవ పటుట్కొనిపోయి అతనికి ఈ 

మాటలనిన్యు తెలియజేసిరి. 

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

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 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 
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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 దినవృతాత్ంతములు 7:13 => వాన కురియకుండ నేను ఆకాశమును మూసివేసినపుప్డే గాని, 

దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచిచ్నపుప్డే గాని, నా జనులమీదికి తెగులు 

రపిప్ంచినపుప్డే గాని, 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

వచనము 16 

అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ 

కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని జనులను నాశనముచేయు 

దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

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 

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

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

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 
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నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరో ద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; 

యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరు ణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 103:9 => ఆయన ఎలల్పుప్డు వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము కోపించువాడు 

కాడు. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  
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కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 103:14 => మనము నిరిమ్ంపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయునన్ది మనము మంటివారమని 

ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 119:156 => యెహోవా, నీ కనికరములు మితిలేనివి నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ ననున్ 

బర్దికింపుము. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీష్షునకు 

పారిపోతిని. 

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. 

2 రాజులు 13:3 => కాబటిట్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలువారిమీద రగులుకొనగా ఆయన సిరియా 

రాజైన హజాయేలు దినములనిన్టను హజాయేలు కుమారుడైన బెనహ్దదు దినములనిన్టను 

ఇశార్యేలువారిని వారికపప్గించెను. 

2 రాజులు 13:4 => అయితే యెహోయాహాజు యెహోవాను వేడుకొనగా యెహోవా సిరియా 

రాజుచేత బాధనొందిన ఇశార్యేలువారిని కనికరించి అతని మనవి నంగీకరించెను. 
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2 రాజులు 13:5 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలువారికి ఒక రక్షకుని అనుగర్హింపగా అతనిచేత 

ఇశార్యేలువారు సిరియనుల వశములోనుండి తపిప్ంచుకొని మునుపటివలె సవ్సాథ్నములలో 

కాపురముండిరి. 

2 రాజులు 13:6 => అయినను ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడగు యరొబాము 

కుటుంబికులు చేసిన పాపములను వారు విడువక వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి. మరియు ఆ 

దేవతాసత్ంభమును షోమోర్నులో నిలిచియుండెను. 

2 రాజులు 13:7 => రౌతులలో ఏబదిమందియు రథములలో పదియు కాలబ్లములో 

పదివేలమందియు మాతర్మే యెహోయాహాజు దగగ్ర ఉండిరి; మిగిలినవారిని సిరియా రాజు 

దుళల్కొటిట్న ధూళివలె నాశనము చేసియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 
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పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

కీరత్నలు 106:41 => ఆయన వారిని అనయ్జనులచేతికి అపప్గించెను వారి పగవారు వారిని 

ఏలుచుండిరి. 

కీరత్నలు 106:42 => వారి శతుర్వులు వారిని బాధపెటిట్రి వారు శతుర్వుల చేతికిర్ంద అణపబడిరి. 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

జెకరాయ్ 1:15 => నిమమ్ళముగా ఉనన్ అనయ్జనులమీద నేను బహుగా కోపించుచునాన్ను; ఏలయనగా 

నేను కొంచెము కోపపడగా కీడు చేయవలెననన్ తాతప్రయ్ముతో వారు సహాయులైరి. 

యెహోషువ 9:25 => కాబటిట్ మేము నీ వశమున నునాన్ము; మాకేమి చేయుట నీ దృషిట్కి నాయ్యమో 

యేది మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని 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 20:6 => రేపు ఈ వేళకు వారు నీ యింటిని నీ సేవకుల యిండల్ను పరిశోధించుదురు; 

అపుప్డు నీ కంటికి ఏది యింపుగా నుండునో దానిని వారు చేతపటుట్కొని తీసికొనిపోవుదురు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:5 => పర్వకత్యైన షెమయా రెహబామునొదద్కును, షీషకునకును భయపడి 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ కూడియునన్ యూదావారి అధిపతులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ననున్ 

విసరిజ్ంచితిరి గనుక నేను మిముమ్ను షీషకుచేతిలో పడనిచిచ్యునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపెప్ను. 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళిల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

యిరిమ్యా 39:17 => ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు 

అపప్గింపబడవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 23:24 => ఆయుధములు పటుట్కొని చకర్ములుగల రథములతోను గొపప్ సైనయ్ముతోను 

వారు నీమీదికి వచిచ్, కేడెములను డాళల్ను పటుట్కొని శిరసాత్ర్ణములు ధరించుకొని వారు నీమీదికి వచిచ్ 

నినున్ చుటుట్కొందురు, వారు తమ మరాయ్దచొపుప్న నినున్ శికిష్ంచునటుల్ నేను నినున్గూరిచ్న తీరుప్ 

వారికపప్గింతును. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

వచనము 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. 
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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 

సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:49 => కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయినవారు గాక పదునాలుగువేల 

ఏడువందలమంది ఆ తెగులుచేత చచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 25:9 => ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులుచేత 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా 

ఇశార్యేలీయులలో డెబబ్దివేలమంది చచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు అతని 

భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని భాగమందు మికో ల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో 

చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

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 
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2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరెష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

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 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరెష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరెష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 91:3 => వేటకాని ఉరిలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు 

రాకుండ నినున్ రకిష్ంచును 
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కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

వచనము 18 

ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ కళల్ములో 

యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

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. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 
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అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

కీరత్నలు 35:6 => యెహోవా దూత వారిని తరుమునుగాక వారి తోర్వ చీకటియై జారుడుగా 

నుండునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

ఆదికాండము 6:6 => తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన 

హృదయములో నొచుచ్కొనెను. 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

కీరత్నలు 78:38 => అయితే ఆయన వాతస్లయ్ సంపూరు ణ్డై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము 

పరిహరించువాడు. తన ఉగర్తను ఏమాతర్మును రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణచుకొనువాడు. 

కీరత్నలు 90:13 => యెహోవా, తిరుగుము ఎంతవరకు తిరుగకయుందువు? నీ సేవకులను చూచి 

సంతాపపడుము. 

కీరత్నలు 135:14 => యెహోవా తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన 

సంతాపమునొందును. 

యిరిమ్యా 18:7 => దాని పెలల్గింతుననియు, విరుగగొటుట్దుననియు, నశింపజేయుదుననియు 

ఏదోయొక జనమునుగూరిచ్ గాని రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా 

యిరిమ్యా 18:8 => ఏ జనమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్తినో ఆ జనము చెడుతనము చేయుట 

మానినయెడల నేను వారికి చేయనుదేద్శించిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపపడుదును. 

యిరిమ్యా 18:9 => మరియు కటెట్దననియు, నాటెదననియు ఒక జనమునుగూరిచ్ గాని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ గాని నేను చెపిప్యుండగా  
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యిరిమ్యా 18:10 => ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృషిట్కి కీడుచేసినయెడల దానికి 

చేయదలచిన మేలునుగూరిచ్ నేను సంతాపపడుదును. 

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. 

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

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

ఆమోసు 7:3 => యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అది జరుగదని సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:6 => పర్భువైన యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అదియు జరుగదని సెలవిచెచ్ను.  

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

నిరగ్మకాండము 9:28 => ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ 

రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో 

చెపప్గా 

1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

యెషయా 27:8 => నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూరుప్గాలిని 

తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపానుచేత దాని తొలగించితివి 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 
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యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

యెషయా 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

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. 

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

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండిర్యైన దావీదునకు 

యెహోవా పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మోరీయా పరవ్తమందు దావీదు సిదధ్పరచిన సథ్లమున యెబూసీయుడైన 

ఒరాన్ను కళల్మందు దావీదు ఏరప్రచిన సథ్లమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్నారంభించెను. 
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2 సమూయేలు 5:8 => యెబూసీయులను హతము చేయువారందరు నీటి కాలువపైకి వెళిల్, 

దావీదునకు హేయులైన గుర్డిడ్వారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెపెప్ను. అందునుబటిట్ 

గుర్డిడ్వారును కుంటివారును ఉనాన్రు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

యెహోషువ 15:63 => యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులను యూదా వంశసుథ్లు 

తోలివేయలేకపోయిరి గనుక యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదా వంశసుథ్లయొదద్ 

నివసించుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు 

వెళల్గొటట్లేదు ; యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూషలేములో 

నివసించుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:11 => అతని ఉపపతిన్యు అతనితోకూడ ఉండెను. వారు యెబూసునకు 

సమీపించినపుప్డు పొర్దుద్ చాలా వార్లెను గనుక అతని దాసుడు మనము యెబూసీయులదైన యీ 

పటట్ణము పర్వేశించి దానిలో ఈ రాతిర్ బసచేయుదము రండని తన యజమానునితో చెపప్గా 

జెకరాయ్ 9:7 => వారి నోటనుండి రకత్మును వారికను తినకుండ వారి పండల్నుండి హేయమైన 

మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదావారిలో 

పెదద్లవలె నుందురు, ఎకోర్నువారును యెబూసీయులవలె నుందురు. 

నిరగ్మకాండము 32:14 => అంతట యెహోవా తన పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడును గూరిచ్ 

సంతాపపడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

యెహోషువ 11:3 => తూరుప్ పడమటి దికుక్లయందలి కనానీయులకును అమోరీయులకును 

హితీత్యులకును పెరిజీజ్యులకును మనయ్ములోనునన్ యెబూసీయులకును మిసాప్ దేశమందలి 

హెరోమ్ను దిగువనుండు హివీవ్యులకును వరత్మానము పంపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:14 => యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:27 => యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో 

వేసెను. 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

కీరత్నలు 106:45 => వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను తన 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ వారిని కరుణించెను. 

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 42:10 => నేను మీకు చేసిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొందియునాన్ను, మీరు 

తొందరపడక యీ దేశములో కాపురమునన్యెడల, పడగొటట్క నేను మిముమ్ను సాథ్పింతును, 

పెలల్గింపక నాటెదను.  

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

వచనము 19 
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దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

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 

యోబు 7:20 => నేను పాపము చేసితినా? నరులను కనిపెటుట్వాడా, నేను నీయెడల ఏమి 

చేయగలను? నాకు నేనే భారముగా నునాన్ను, నీవేల గురిపెటిట్తివి?  

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

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.  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 
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యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 44:11 => భోజనపదారథ్ముగా ఒకడు గొఱఱ్లను అపప్గించునటుల్ నీవు మముమ్ను 

అపప్గించియునాన్వు అనయ్జనులలోనికి మముమ్ను చెదరగొటిట్యునాన్వు  

కీరత్నలు 74:1 => దేవా, నీవు నితయ్ము మముమ్ను విడనాడితివేమి? నీవు మేపు గొఱఱ్లమీద నీ 

కోపము పొగ రాజుచునన్దేమి? 

యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 
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యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

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 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళిల్యునాన్రు. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

యోబు 19:4 => నేను తపుప్చేసినయెడల నా తపుప్ నా మీదికే వచుచ్ను గదా? 

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

యోనా 1:12 => ననున్ బటిట్యే యీ గొపప్తుపాను మీమీదికి వచెచ్నని నాకు తెలిసియునన్ది; ననున్ 

ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేయుడి, అపుప్డు సముదర్ము మీమీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునని అతడు 

వారితో చెపిప్నను 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

వచనము 20 
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అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న 

నిమితత్మేమని అడుగగా 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత 

గాదునకు సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:19 => యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట పర్కారము దావీదు 

వెళె ల్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:20 => ఒరాన్ను అపుప్డు గోధుమలను నూరుచ్చుండెను; అతడు వెనుకకు 

తిరిగి దూతను చూచినపుప్డు, అతడును అతనితో కూడనునన్ అతని నలుగురు కుమారులును 

దాగుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:21 => దావీదు ఒరాన్నునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒరాన్ను దావీదును చూచి, 

కళల్ములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్, తల నేలమటుట్నకు వంచి దావీదుకు నమసాక్రము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:22 => ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు 

నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన కర్యమునకిమమ్ని దావీదు 

ఒరాన్నుతో అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:23 => ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి 

అనుకూలమైనటుట్ చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ 

నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:25 => ఆ భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అతనికిచెచ్ను. 

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

దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి 

దహనబలిపీఠము మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:27 => యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో 

వేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:28 => యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మందు యెహోవా తనకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్నని దావీదు తెలిసికొని అచచ్టనే బలి అరిప్ంచెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:29 => మోషే అరణయ్మందు చేయించిన యెహోవా నివాసపు 

గుడారమును దహనబలిపీఠమును ఆ కాలమందు గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లమందుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

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 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

నిరగ్మకాండము 27:1 => మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడలుప్ గల 

బలిపీఠమును తుమమ్కఱఱ్తో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని యెతుత్ 

మూడు మూరలు. 
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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. 

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

దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 6:14 => ఆ బండి బేతెష్మెషు వాడైన యెహోషువ యొకక్ పొలములోనికి వచిచ్ 

అకక్డనునన్ ఒక పెదద్ రాతిదగగ్ర నిలువగా, వారు బండి యొకక్ కఱఱ్లను చీలిచ్ ఆవులను యెహోవాకు 

దహనబలిగా అరిప్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 24:21 => దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా 

నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:21 => దావీదు ఒరాన్నునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒరాన్ను దావీదును చూచి, 

కళల్ములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్, తల నేలమటుట్నకు వంచి దావీదుకు నమసాక్రము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండిర్యైన దావీదునకు 

యెహోవా పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మోరీయా పరవ్తమందు దావీదు సిదధ్పరచిన సథ్లమున యెబూసీయుడైన 

ఒరాన్ను కళల్మందు దావీదు ఏరప్రచిన సథ్లమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్నారంభించెను. 

వచనము 21 

Page  of 1405 1415



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   2 స"#$

దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము 

కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:19 => యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట పర్కారము దావీదు 

వెళె ల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

వచనము 22 
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అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి 

అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱఱ్ సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు 

వచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

రూతు 2:10 => అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు 

లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత 

నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:20 => ఒరాన్ను అపుప్డు గోధుమలను నూరుచ్చుండెను; అతడు వెనుకకు 

తిరిగి దూతను చూచినపుప్డు, అతడును అతనితో కూడనునన్ అతని నలుగురు కుమారులును 

దాగుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:21 => దావీదు ఒరాన్నునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒరాన్ను దావీదును చూచి, 

కళల్ములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్, తల నేలమటుట్నకు వంచి దావీదుకు నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 23:11 => అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును 

నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 

వచనము 23 

రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా 
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2 సమూయేలు 24:3 => యోవాబు జనుల సంఖయ్ యెంత యునన్ను నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీవు బర్దికియుండగానే దేవుడైన యెహోవా దానిని నూరంతలు ఎకుక్వ చేయును గాక; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు ఈ కోరిక ఏల పుటెట్ననెను. 

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 23:8 => మృతిబొందిన నా భారయ్ను నా యెదుట ఉండకుండ నేను పాతిపెటుట్ట 

మీకిషట్మైతే నా మాట వినుడి. 

ఆదికాండము 23:9 => సోహరు కుమారుడైన ఎఫోర్ను తన పొలము చివరను తనకు కలిగియునన్ 

మకేప్లా గుహను నాకిచుచ్నటుల్ నా పక్షముగా అతనితో మనవిచేయుడి. మీ మధయ్ను శమ్శానభూమిగా 

నుండుటకు నిండు వెలకు అతడు దానిని నాకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెనని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

ఆదికాండము 23:11 => అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును 

నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 

ఆదికాండము 23:12 => అపుప్డు అబార్హాము ఆ దేశపు పర్జల యెదుట సాగిలపడి 

ఆదికాండము 23:13 => సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది 

నాయొదద్ పుచుచ్కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు 

నటుల్ ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 23:14 => అందుకు ఎఫోర్ను అయాయ్ నా మాట వినుము; ఆ భూమి నాలుగువందల 

తులముల వెండి చేయును; 

ఆదికాండము 23:15 => నాకు నీకు అది యెంత? మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మని 

అబార్హామున కుతత్రమిచెచ్ను; 
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ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:22 => ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు 

నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన కర్యమునకిమమ్ని దావీదు 

ఒరాన్నుతో అనగా 

యిరిమ్యా 32:6 => అంతట యిరీమ్యా ఇటల్నెను యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 

యిరిమ్యా 32:8 => కావున నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు యెహోవా 

మాటచొపుప్న చెరసాల పార్కారములోనునన్ నాయొదద్కు వచిచ్ బెనాయ్మీను దేశమందలి 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని దయచేసి కొనుము, దానికి వారసుడవు నీవే, దాని విమోచనము 

నీవలననే జరుగవలెను, దాని కొనుకొక్నుమని నాతో అనగా, అది యెహోవా వాకుక్ అని నేను 

తెలిసికొని 

యిరిమ్యా 32:9 => నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు 

తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యిరిమ్యా 32:11 => కర్యపతర్మును, అనగా ముదర్గల విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను 

ముదర్లేని విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను తీసికొంటిని. 

యిరిమ్యా 32:12 => అపుప్డు నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు ఎదుటను, ఆ 

కర్య పతర్ములో చేవార్లు చేసిన సాకుష్లయెదుటను, చెరసాల పార్కారములో కూరుచ్నన్ యూదు 
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లందరియెదుటను, నేను మహసేయా కుమారుడగు నేరీయా కుమారుడైన బారూకునకు ఆ 

కర్యపతర్మును అపప్గించి వారి కనున్లయెదుట బారూకునకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించితిని. 

యిరిమ్యా 32:13 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 32:14 => ఈ పతర్ములను, అనగా ముదర్గల యీ కర్యపతర్మును ముదర్లేని 

కర్యపతర్మును, నీవు తీసికొని అవి బహు దినములుండునటుల్ మంటికుండలో వాటిని దాచిపెటుట్ము.  

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 21:4 => గిబియోనీయులు సౌలు అతని యింటివారును చేసిన దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వెండి బంగారులే గాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరినైనను చంపుటయే గాని 

మేము కోరుట లేదనిరి. అంతట దావీదు మీరేమి కోరుదురో దానిని నేను మీకు చేయుదుననగా 

2 సమూయేలు 21:5 => వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో 

ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

2 సమూయేలు 21:7 => తానును సౌలు కుమారుడగు యోనాతానును యెహోవా నామమునుబటిట్ 

పర్మాణము చేసియునన్ హేతువుచేత రాజు సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు పుటిట్న 

మెఫీబోషెతును అపప్గింపక 

2 సమూయేలు 21:8 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ సౌలునకు కనిన యిదద్రు కుమారులగు 

అరోమ్నిని మెఫీబోషెతును, సౌలు కుమారెత్యగు మెరాబు1 మెహూలతీయుడగు బరిజ్లల్యి కుమారుడైన 

అదీర్యేలునకు కనిన అయిదుగురు కుమారులను పటుట్కొని గిబియోనీయుల కపప్గించెను. 
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2 సమూయేలు 21:9 => వారు ఈ యేడు గురిని తీసికొనిపోయి కొండమీద యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉరితీసిరి. ఆ యేడుగురు ఏకరీతినే చంపబడిరి; కోతకాలమున యవలకోత యారంభమందు వారు 

మరణమైరి. 

2 సమూయేలు 21:10 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ గోనెపటట్ తీసికొని కొండపైన పరచుకొని 

కోత కాలారంభము మొదలుకొని ఆకాశమునుండి వరష్ము ఆ కళేబరములమీద కురియువరకు 

అచచ్టనే యుండి, పగలు ఆకాశపకుష్లు వాటిమీద వాలకుండను రాతిర్ అడవిమృగములు దగగ్రకు 

రాకుండను వాటిని కాచుచుండగా 

2 సమూయేలు 21:11 => అయాయ్ కుమారెత్యగు రిసాప్ అను సౌలు ఉపపతిన్ చేసినది దావీదునకు 

వినబడెను. 

2 సమూయేలు 21:12 => కాబటిట్ దావీదు పోయి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను యాబేషిగ్లాదు వారియొదద్నుండి తెపిప్ంచెను. ఫిలిషీత్యులు గిలోబ్వలో 

సౌలును హతము చేసినపుప్డు వారు సౌలును యోనాతానును బేతాష్ను పటట్ణపు వీధిలో వేర్లాడగటట్గా 

యాబేషిగ్లాదు వారు వారి యెముకలను అచచ్టనుండి దొంగిలి తెచిచ్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 21:13 => కావున దావీదు వారియొదద్నుండి సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన 

యోనాతాను ఎముకలను తెపిప్ంచెను, రాజాజఞ్నుబటిట్ ఉరితీయబడినవారి యెముకలను జనులు 

సమకూరిచ్రి. 

2 సమూయేలు 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  

సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:49 => కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయినవారు గాక పదునాలుగువేల 

ఏడువందలమంది ఆ తెగులుచేత చచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 16:50 => ఆ తెగులు ఆగినపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము 

దగగ్రనునన్ మోషేయొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:8 => సమాజమునుండి లేచి, యీటెను చేతపటుట్కొని పడకచోటికి ఆ 

ఇశార్యేలీయుని వెంబడి వెళిల్ ఆ యిదద్రిని, అనగా ఆ ఇశార్యేలీయుని ఆ సతరీని కడుపులో గుండ 

దూసిపోవునటుల్ పొడిచెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి తెగులు నిలిచిపోయెను. 

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

వచనము 24 

రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని 

నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది 

తులముల వెండికి కొనెను. 

ఆదికాండము 23:11 => అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును 

నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:22 => ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు 

నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన కర్యమునకిమమ్ని దావీదు 

ఒరాన్నుతో అనగా 

1 సమూయేలు 6:14 => ఆ బండి బేతెష్మెషు వాడైన యెహోషువ యొకక్ పొలములోనికి వచిచ్ 

అకక్డనునన్ ఒక పెదద్ రాతిదగగ్ర నిలువగా, వారు బండి యొకక్ కఱఱ్లను చీలిచ్ ఆవులను యెహోవాకు 

దహనబలిగా అరిప్ంచిరి. 
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1 రాజులు 19:21 => అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి 

మాంసమును గొరిత్నొగలచేత వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు 

లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళిల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:23 => ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి 

అనుకూలమైనటుట్ చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ 

నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 

వచనము 25 

అకక్డ దావీదు యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దహన బలులను సమాధాన బలులను 

అరిప్ంచెను; యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనలను ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి 

ఇశార్యేలీయులను విడిచిపోయెను. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 
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కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

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

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

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.  

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

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

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. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 
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1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:23 => ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి 

అనుకూలమైనటుట్ చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ 

నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను.
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