
Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

 

1 దినవృతాత్ంతములు 

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఆదాము షేతు ఎనోషు 

2 రాజులు 24:12 => అపుప్డు యూదారాజైన యెహోయాకీనును అతని తలిల్యును అతని 

సేవకులును అతని కిర్ంది అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళిల్ బబులోనురాజునొదద్కు 

రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని పటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఎసేత్రు 4:4 => ఎసేత్రు యొకక్ పనికతెత్లును ఆమెదగగ్రనునన్ షండులును వచిచ్ జరిగినదాని ఆమెకు 

తెలియజేయగా రాణి గొపప్ మనోవిచారము కలదై మొరెద్కై కటుట్కొనియునన్ గోనెపటట్ను తీసివేయుమని 

ఆజఞ్ ఇచిచ్, కటిట్ంచుకొనుటకై అతనియొదద్కు వసత్రములు పంపెనుగాని అతడు వాటిని తీసికొనలేదు. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

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.  

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 
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లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

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. 

వచనము 2 

కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

నెహెమాయ్ 11:23 => వారినిగూరిచ్న విధియేదనగా, గాయకులు వంతుల పర్కారము ఒపప్ందము 

మీద తమ పనిచేయవలెను, లేవీయులు రాజు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ దినకర్మేణ జరుగు పనులు 

చూడవలెను. 

నెహెమాయ్ 12 :47 => జెరుబాబ్బెలు దినములలోనేమి నెహెమాయ్ దినములలోనేమి 

ఇశార్యేలీయులందరును వారి వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును 

భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము అరప్ణలను 

పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి. లేవీయులు అహరోను వంశసుథ్లకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

దానియేలు 1:5 => మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములోనుండియు తాను పానముచేయు 

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

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

లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

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

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

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 80:13 => అడవిపంది దాని పెకలించుచునన్ది పొలములోని పశువులు దాని 

తినివేయుచునన్వి. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

జెకరాయ్ 1:18 => అపుప్డు నేను తేరిచూడగా నాలుగు కొముమ్లు కనబడెను. 

వచనము 3 

హనోకు మెతూషెల లెమెకు 

ఆదికాండము 4:25 => ఆదాము మరల తన భారయ్ను కూడినపుప్డు ఆమె కుమారుని కని కయీను 

చంపిన హేబెలునకు పర్తిగా దేవుడు నాకు మరియొక సంతానమును నియమించెననుకొని అతనికి 

షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

ఆదికాండము 5:3 => ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున 

కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 5:8 => షేతు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పండెర్ండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

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

కుమారుడు. 

ఆదికాండము 5:9 => ఎనోషు తొంబది సంవతస్రములు బర్దికి, కేయినానును కనెను. 

ఆదికాండము 5:10 => కేయినానును కనిన తరువాత ఎనోషు ఎనిమిదివందల పదునైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:11 => ఎనోషు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అయిదేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

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

కుమారుడు. 

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

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

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

అతడు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

వచనము 4 

నోవహు షేము హాము యాపెతు. 
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ఆదికాండము 5:12 => కేయినాను డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి మహలలేలును కనెను. 

ఆదికాండము 5:13 => మహలలేలును కనిన తరువాత కేయినాను ఎనిమిది వందల నలువది 

యేండుల్ బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:14 => కేయినాను దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల పది యేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

ఆదికాండము 5:15 => మహలలేలు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి యెరెదును కనెను. 

ఆదికాండము 5:16 => యెరెదును కనిన తరువాత మహలలేలు ఎనిమిదివందల ముపప్ది యేండుల్ 

బర్దికి కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:17 => మహలలేలు దినములనిన్యు ఎనిమిదివందల తొంబదియైదేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

ఆదికాండము 5:18 => యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:19 => హనోకును కనిన తరువాత యెరెదు ఎనిమిదివందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:20 => యెరెదు దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది రెండేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

ఆదికాండము 5:9 => ఎనోషు తొంబది సంవతస్రములు బర్దికి, కేయినానును కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

వచనము 5 

యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు మెషెకు తీరసు అనువారు. 

ఆదికాండము 5:21 => హనోకు అరువది యైదేండుల్ బర్దికి మెతూషెలను కనెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:23 => హనోకు దినములనిన్యు మూడువందల అరువదియైదేండుల్. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

ఆదికాండము 5:25 => మెతూషెల నూటఎనుబది యేడేండుల్ బర్దికి లెమెకును కనెను. 

ఆదికాండము 5:26 => మెతూషెల లెమెకును కనిన తరువాత ఏడువందల ఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:27 => మెతూషెల దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల అరువది తొమిమ్దియేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 
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లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

ఆదికాండము 5:28 => లెమెకు నూటఎనుబది రెండేండుల్ బర్దికి ఒక కుమారుని కని 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 5:30 => లెమెకు నోవహును కనిన తరువాత ఏనూట తొంబదియైదేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 5:31 => లెమెకు దినములనిన్యు ఏడువందల డెబబ్ది యేడేండుల్; అపుప్డతడు 

మృతిబొందెను. 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

ఆదికాండము 5:18 => యెరెదు నూటఅరువది రెండేండుల్ బర్దికి హనోకును కనెను. 

వచనము 6 

గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్. 

ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 
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ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 24:37 => నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే 

ఉండును. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 
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ఆదికాండము 5:32 => నోవహు ఐదువందల యేండుల్ గలవాడై షేమును హామును యాపెతును 

కనెను. 

ఆదికాండము 6:10 => షేము, హాము, యాపెతను ముగుగ్రు కుమారులను నోవహు కనెను. 

ఆదికాండము 9:18 => ఓడలోనుండి వచిచ్న నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; 

హాము కనానుకు తండిర్. 

ఆదికాండము 7:13 => ఆ దినమందే నోవహును నోవహు కుమారులగు షేమును హామును 

యాపెతును నోవహు భారయ్యు వారితో కూడ అతని ముగుగ్రు కోడండుర్ను ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

వచనము 7 

యావాను కుమారులు ఎలీషా తరీ ష్షు కితీత్ము దోదానీము. 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 10:2 => యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు 

మెషెకు తీరసు అనువారు. 

ఆదికాండము 10:3 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్ అనువారు. 

ఆదికాండము 10:4 => యావాను కుమారులు ఏలీషా తరీ ష్షు కితీత్ము దాదోనీము అనువారు. 

ఆదికాండము 10:5 => వీరినుండి సముదర్ తీరమందుండిన జనములు వాయ్పించెను. వారి వారి 

జాతుల పర్కారము, వారి వారి భాషల పర్కారము, వారి వారి వంశముల పర్కారము, ఆ యా 

దేశములలో వారు వేరైపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 
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యెహెజేక్లు 38:2 => నరపుతుర్డా, మాగోగు దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును 

మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతియైనవాని తటుట్ అభిముఖుడవై అతనిగూరిచ్ ఈ మాట యెతిత్ 

పర్వచింపుము 

యెహెజేక్లు 38:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును 

తుబాలునకును అధిపతియగు గోగూ, నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 38:6 => గోమెరును అతని సైనయ్మంతయును ఉతత్రదికుక్లలోనుండు తోగరామ్యును 

అతని సైనయ్మును జనములనేకములు నీతోకూడ వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 39:1 => మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్ ఇటల్నుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతివైన గోగూ, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

ఆదికాండము 10:2 => యాపెతు కుమారులు గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు 

మెషెకు తీరసు అనువారు. 

యిరిమ్యా 51:28 => దానిమీదికి పోవుటకై మాదీయుల రాజులను వారి అధిపతులను వారి 

యేలికలను అతడు ఏలుచుండు సరవ్దేశమును జనులనందరిని పర్తిషిఠ్ంచుడి  

యెహెజేక్లు 32:26 => అకక్డ మెషెకును తుబాలును దాని సమూహమును ఉనన్వి; దాని 

సమాధులు దాని చుటుట్నునన్వి. వారందరు సునన్తిలేనివారు, సజీవుల లోకములో వారు 

భయంకరులైరి గనుక వారు కతిత్పాలైరి, ఆయుధములను చేతపటుట్కొని పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి. 

వచనము 8 

హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 

ఆదికాండము 10:3 => గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్ అనువారు. 

యిరిమ్యా 51:27 => దేశములో ధవ్జములనెతుత్డి జనములలో బాకానాదము చేయుడి దానిమీదికి 

పోవుటకై జనములను పర్తిషిఠ్ంచుడి దానిమీద పడుటకై అరారాతు మినీన్ అషక్నజు అను రాజయ్ములను 

Page  of 14 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

పిలిపించుడి దానిమీదికి జనులను నడిపించుటకై సేనాధిపతిని నియమించుడి రోమముగల 

గొంగళిపురుగులంత విసాత్రముగా గుఱఱ్ములను దానిమీదికి రపిప్ంచుడి.  

యెహెజేక్లు 27:14 => తోగరామ్వారు గుఱఱ్ములను యుదాధ్శవ్ములను కంచరగాడిదలను ఇచిచ్ నీ 

సరకులు కొనుకొక్ందురు; 

యెహెజేక్లు 38:6 => గోమెరును అతని సైనయ్మంతయును ఉతత్రదికుక్లలోనుండు తోగరామ్యును 

అతని సైనయ్మును జనములనేకములు నీతోకూడ వచుచ్ను. 

వచనము 9 

కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా. రాయమా కుమారులు షెబదదాను. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 
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యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యెహెజేక్లు 27:6 => బాషానుయొకక్ సింధూరమార్నుచేత నీ కోలలు చేయుదురు, కితీత్యుల 

దీవ్పములనుండి వచిచ్న గుంజుమార్నునకు దంతపు చెకక్డపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు. 

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

యెహెజేక్లు 27:7 => నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న విచితర్పు 

పనిగల అవిసెనారబటట్తో చేయబడును; ఎలీషా దీవ్పములనుండి వచిచ్న నీలధూమర్ వరణ్ములు గల 

బటట్ నీవు చాందినిగా కపుప్కొందువు 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

వచనము 10 

కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరాకర్మశాలులలో మొదటివాడు. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

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

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 
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యెహెజేక్లు 38:5 => నీతో కూడిన పారసీకదేశపువారిని కూషీయులను పూతువారినందరిని, 

డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారినందరిని నేను బయలుదేరదీసెదను. 

నహూము 3:9 => కూషీయులును ఐగుపీత్యులును దాని శూరులైరి, వారు విసాత్రజనముగా 

నుండిరి, పూతువారును లూబీయులును నీకు సహాయులైయుండిరి. 

వచనము 11 

లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

ఆదికాండము 10:7 => కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా అనువారు. 

రాయమా కుమారులు షేబ దదాను అనువారు. 

యెషయా 21:13 => అరేబియానుగూరిచ్న దేవోకిత్ దెదానీయులైన సారథ్వాహులారా, 

సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలెను. 

యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

యెహెజేక్లు 27:22 => షేబ వరత్కులును రామా వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. వారు అతి 

పర్శసత్మైన గంధవరగ్ములను విలువగల నానా విధమైన రతన్ములను బంగారమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

వచనము 12 

పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు కఫోత్రీయులు మిసార్యిము సంతతివారు. 

ఆదికాండము 10:8 => కూషు నిమోర్దును కనెను. అతడు భూమిమీద పరాకర్మశాలియై 

యుండుటకు ఆరంభించెను. 
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ఆదికాండము 10:9 => అతడు యెహోవా యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడు. కాబటిట్ యెహోవా 

యెదుట పరాకర్మముగల వేటగాడైన నిమోర్దువలె అను లోకోకిత్ కలదు. 

ఆదికాండము 10:10 => షీనారు దేశములోని బాబెలు ఎరెకు అకక్దు కలేన్ అను పటట్ణములు అతని 

రాజయ్మునకు మొదలు. 

ఆదికాండము 10:11 => ఆ దేశములోనుండి అషూష్రుకు బయలుదేరి వెళిల్ నీనెవెను రహోబోతీరును 

కాలహును 

ఆదికాండము 10:12 => నీనెవెకును కాలహుకును మధయ్నునన్ రెసెనును కటిట్ంచెను; ఇదే ఆ మహా 

పటట్ణము. 

మీకా 5:6 => వారు అషూష్రు దేశమును, దాని గుమమ్ముల వరకు నిమోర్దు దేశమును ఖడగ్ముచేత 

మేపుదురు, అషూష్రీయులు మన దేశములో చొరబడి మన సరిహదుద్లలో పర్వేశించినపుప్డు ఆయన 

యీలాగున మనలను రకిష్ంచును. 

వచనము 13 

కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 

ఆదికాండము 10:13 => మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను 

నపుత్హీయులను 

ఆదికాండము 10:14 => పతుర్సీయులను కసూల్హీయులను కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు 

కసూల్హీయులలో నుండి వచిచ్నవారు. 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 
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యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

వచనము 14 

యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:23 => గాజావరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను 

కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి. 

యిరిమ్యా 47:4 => ఫిలిషీత్యులనందరిని లయపరచుటకును , తూరు సీదోనులకు 

సహాయకుడొకడైనను నిలువకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుటకును దినము వచుచ్చునన్ది. 

యెహోవా కఫోత్రు దీవ్పశేషులైన ఫిలిషీత్యులను నాశనము చేయును, 

ఆమోసు 9:7 => ఇశార్యేలీయులారా, మీరును కూషీయులును నా దృషిట్కి సమానులు కారా? నేను 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను, కఫోత్రు దేశములో నుండి ఫిలిషీత్యులను, కీరు 

దేశములోనుండి సిరియనులను రపిప్ంచితిని. 

ఆదికాండము 10:13 => మిసార్యిము లూదీయులను అనామీయులను లెహాబీయులను 

నపుత్హీయులను 

ఆదికాండము 10:14 => పతుర్సీయులను కసూల్హీయులను కఫోత్రీయులను కనెను. ఫిలిషీత్యులు 

కసూల్హీయులలో నుండి వచిచ్నవారు. 

యెహెజేక్లు 29:14 => చెరలోనుండి వారిని తోడుకొని పతోర్సు అను వారి సవ్దేశములోనికి వారిని 

మరల రపిప్ంచెదను, అకక్డ వారు హీనమైన యొక రాజయ్ముగా ఉందురు, 

వచనము 15 

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

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 10:17 => అరావ్దీయులను సెమారీయులను హమాతీయులను కనెను. 

ఆదికాండము 10:18 => తరువాత కనానీయుల వంశములు వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 23:3 => తరువాత అబార్హాము మృతిబొందిన తన భారయ్ యెదుటనుండి లేచి హేతు 

కుమారులను చూచి 

ఆదికాండము 23:5 => హేతు కుమారులు అయాయ్ మా మాట వినుము. నీవు మా మధయ్ను 

మహారాజవై యునాన్వు;  

ఆదికాండము 23:20 => ఆ పొలమును దానిలోనునన్ గుహయు హేతు కుమారులవలన శమ్శానము 

కొరకు అబార్హామునకు సావ్సథ్య్ముగా సిథ్రపరచబడెను. 

ఆదికాండము 27:46 => మరియు రిబాక్ ఇసాస్కుతో హేతు కుమారెత్లవలన నా పార్ణము విసికినది. 

ఈ దేశసుథ్రాండర్యిన హేతు కుమారెత్లలో వీరివంటి ఒకదానిని యాకోబు పెండిల్ చేసికొనినయెడల నా 

బర్దుకువలన నాకేమి పర్యోజనమనెను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 
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అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

నిరగ్మకాండము 23:28 => మరియు, పెదద్ కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ 

యెదుటనుండి హివీవ్యులను కనానీయులను హితీత్యులను వెళల్గొటట్ను. 

యెహోషువ 9:1 => యొరాద్ను అవతలనునన్ మనయ్ములోను లోయలోను లెబానోను నెదుటి 

మహాసముదర్ తీరమందంతటను ఉనన్ హితీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు 

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారి రాజులందరు జరిగినదానిని వినినపుప్డు 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

వచనము 16 

అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 33:2 => నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను 

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను. 

నిరగ్మకాండము 34:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను 

అమోరీయులను కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 
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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 

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 

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. 

ఆదికాండము 48:22 => నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా 

కతిత్తోను నా వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:21 => ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనునొదద్కు దూతలను 

పంపి మముమ్ను నీ దేశములో బడి వెళల్నిముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 21:22 => మేము పొలములకైనను దార్క్ష తోటలకైనను పోము; బావుల నీళుల్ 

తార్గము; మేము నీ పొలిమేరలను దాటువరకు రాజమారగ్ములోనే నడిచిపోదుమని అతనితో 

చెపిప్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:23 => అయితే సీహోను ఇశార్యేలీయులను తన పొలిమేరలను 

దాటనియయ్లేదు. మరియు సీహోను తన సమసత్ జనమును కూరుచ్కొని ఇశార్యేలీయులను 

ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్, యాహజుకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 21:24 => ఇశార్యేలీయులు వానిని కతిత్వాత హతముచేసి, వాని దేశమును 

అరోన్ను మొదలుకొని యబోబ్కువరకు, అనగా అమోమ్నీయుల దేశమువరకు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

అమోమ్నీయుల పొలిమేర దురగ్మమైనది. 

సంఖాయ్కాండము 21:25 => అయినను ఇశార్యేలీయులు ఆ పటట్ణములనిన్టిని పటుట్కొనిరి. 

ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల పటట్ణములనిన్టిలోను హెషోబ్నులోను దాని పలెల్లనిన్టిలోను దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:26 => హెషోబ్ను అమోరీయుల రాజైన సీహోను పటట్ణము; అతడు 

అంతకుమునుపు మోయాబు రాజుతో యుదధ్ముచేసి అరోన్నువరకు వాని దేశమంతయు పటుట్కొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:27 => కాబటిట్ సామెతలు పలుకు కవులు ఇటుల్ చెపుప్దురు హెషోబ్నుకు రండి 

సీహోను పటట్ణమును కటట్వలెను దానిని సాథ్పింపవలెను 

సంఖాయ్కాండము 21:28 => హెషోబ్నునుండి అగిన్ బయలువెళె ల్ను సీహోను పటట్ణమునుండి జావ్లలు 

బయలువెళె ల్ను అది మోయాబునకు చేరిన ఆరు దేశమును కాలెచ్ను అరోన్నుయొకక్ ఉనన్తసథ్లముల 

పర్భువులను కాలెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:29 => మోయాబూ, నీకు శర్మ కెమోషు జనులారా, మీరు నశించితిరి 

తపిప్ంచుకొనిన తన కుమారులను తన కుమారెత్లను అతడు అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చెరగా 

ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:30 => వాటిమీద గురిపెటిట్ కొటిట్తివిు దీబోనువరకు హెషోబ్ను నశించెను 

నోఫహువరకు దాని పాడుచేసితివిు. అగిన్వలన మేదెబావరకు పాడుచేసితివిు. 

సంఖాయ్కాండము 21:31 => అటుల్ ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల దేశములో దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:32 => మరియు యాజెరు దేశమును సంచరించి చూచుటకై మోషే 

మనుషుయ్లను పంపగా వారు దాని గార్మములను వశము చేసికొని అకక్డనునన్ అమోరీయులను 

తోలివేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:17 => వీరు, అనగా హీతీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు 

పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులనువారు తమ తమ దేవతల విషయమై చేసిన సమసత్ 

హేయకృతయ్ములరీతిగా మీరు చేసి, 

Page  of 23 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యెహోషువ 3:10 => వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా 

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

2 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 రాజులు 21:11 => యూదారాజైన మనషే ష్ యీ హేయమైన కారయ్ములను చేసి, తనకు ముందునన్ 

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

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, 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:1 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్చేరిచ్ బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు 

గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు 

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత 

యెహోషువ 3:10 => వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా 

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 
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నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

వచనము 17 

షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము ఊజు హూలు గెతెరు మెషెకు. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

1 రాజులు 9:20 => అయితే ఇశార్యేలీయులు కాని అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు 

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి. 

వచనము 18 

అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 
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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. 

వచనము 19 

ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి విభాగింపబడెను గనుక అతనికి 

పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 10:23 => అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

ఆదికాండము 10:24 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.  

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:26 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

ఆదికాండము 10:27 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్ను 

ఆదికాండము 10:28 => ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:30 => మేషా నుండి సపారాకు వెళుల్ మారగ్ములోని తూరుప్కొండలు వారి 

నివాససథ్లము. 

ఆదికాండము 10:31 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశ ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 
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ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 11:10 => షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన 

రెండేండల్కు అరప్క్షదును కనెను. 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 22:6 => ఏలాము యోధులను రథములను రౌతులను సమకూరిచ్ అంబులపొదిని 

వహించియునన్ది. కీరు డాలు పై గవిసెన తీసెను 

యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 

యెహెజేక్లు 32:24 => అకక్డ ఏలామును దాని సమూహమును సమాధిచుటుట్ నునన్వి; అందరును 

కతిత్పాలై చచిచ్రి; వారు సజీవుల లోకములో భయంకరులైనవారు, వారు సునన్తిలేనివారై 

పాతాళములోనికి దిగిపోయిరి, గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారు అవమానము నొందుదురు. 

దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:22 => అషూష్రు నినున్ చెరగా పటుట్వరకు కయీను నశించునా?  
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సంఖాయ్కాండము 24:23 => మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయోయ్ దేవుడు ఇటుల్ చేయునపుప్డు 

ఎవడు బర్దుకును?  

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

ఎజార్ 4:2 => జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ఆశర్యించునటుల్ 

మేమును మీ దేవుని ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన ఏసరహ్దోద్ను 

యొకక్ కాలము మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము, మేమును మీతో కలిసి 

కటెట్దమని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 32:22 => అషూష్రును దాని సమూహమంతయు అచచ్టనునన్వి, దాని చుటుట్ను వారి 

సమాధులునన్వి, వారందరు కతిత్పాలై చచిచ్యునాన్రు. 

హోషేయ 14:3 => అషూష్రీయులచేత రక్షణ నొందగోరము, మేమికను గుఱఱ్ములను ఎకక్ము మీరే 

మాకు దేవుడని మేమికమీదట మాచేతిపనితో చెపప్ము; తండిర్లేనివారియెడల వాతస్లయ్ము 

చూపువాడవు నీవే గదా. 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 
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యెహెజేక్లు 27:10 => పారసీక దేశపువారును లూదువారును పూతువారును నీ సైనయ్ములలో చేరి 

నీకు సిపాయిలుగా ఉనాన్రు, వారు నీ డాళల్ను శిరసాత్ర్ణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజసుస్ 

కలిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

ఆదికాండము 10:23 => అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యిరిమ్యా 25:20 => సమసత్మైన మిశిర్త జనులును ఊజు దేశపు రాజులందరును ఫిలిషీత్యుల 

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

వచనము 20 

యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

ఆదికాండము 10:24 => అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను.  

ఆదికాండము 11:12 => అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:13 => అరప్క్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:14 => షేలహు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 

ఆదికాండము 11:15 => షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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వచనము 21 

హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

ఆదికాండము 10:21 => మరియు ఏబెరు యొకక్ కుమారులందరికి పితరుడును, పెదద్వాడయిన 

యాపెతు సహోదరుడునగు షేముకు కూడ సంతానము పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 11:16 => ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:17 => ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

వచనము 22 

ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

ఆదికాండము 10:26 => యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

ఆదికాండము 10:27 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్ను 

ఆదికాండము 10:28 => ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 

వచనము 23 

ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:27 => హదోరమును ఊజాలును దికాల్ను 

వచనము 24 
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షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

ఆదికాండము 10:28 => ఓబాలును అబీమాయెలును షేబను 

వచనము 25 

సెరూగు నాహోరు తెరహు 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 రాజులు 9:28 => వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది 

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

1 రాజులు 10:11 => మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు 

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

యోబు 22:24 => మంటిలో నీ బంగారమును ఏటిరాళల్లో ఓఫీరు సువరణ్మును పారవేయుము 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

యెషయా 13:12 => బంగారుకంటె మనుషుయ్లును ఓఫీరు దేశపు సువరణ్ముకంటె నరులును 

అరుదుగా ఉండజేసెదను. 

ఆదికాండము 2:11 => మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; 

అకక్డ బంగారమునన్ది. 
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ఆదికాండము 25:18 => వారు అషూష్రునకు వెళుల్ మారగ్మున హవీలా మొదలుకొని ఐగుపుత్ 

ఎదుటనునన్ షూరువరకు నివసించువారు . అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట 

నివాసమేరప్రచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

వచనము 26 

అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 

ఆదికాండము 11:10 => షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండుల్ గలవాడై జలపర్వాహము గతించిన 

రెండేండల్కు అరప్క్షదును కనెను. 

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

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:12 => అరప్క్షదు ముపప్ది యైదేండుల్ బర్దికి షేలహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:13 => అరప్క్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:14 => షేలహు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి ఏబెరును కనెను. 

ఆదికాండము 11:15 => షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగువందల మూడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:16 => ఏబెరు ముపప్ది నాలుగేండుల్ బర్దికి పెలెగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:17 => ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:18 => పెలెగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి రయూను కనెను. 

ఆదికాండము 11:19 => పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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ఆదికాండము 11:20 => రయూ ముపప్ది రెండేండుల్ బర్దికి సెరూగును కనెను. 

ఆదికాండము 11:21 => రయూ సెరూగును కనిన తరువాత రెండువందల ఏడేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:22 => సెరూగు ముపప్ది యేండుల్ బర్దికి నాహోరును కనెను. 

ఆదికాండము 11:23 => సెరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండువందల యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:24 => నాహోరు ఇరువది తొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి తెరహును కనెను. 

ఆదికాండము 11:25 => నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపందొమిమ్ది యేండుల్ బర్దికి 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

వచనము 27 

అబార్హాము కుమారులు, 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

వచనము 28 
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ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

వచనము 29 

వీరి తరములు ఏవనగా ఇషామ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడు నెబాయోతు తరువాత కేదారు అదబ్యేలు 

మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 11:27 => తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబార్మును నాహోరును హారానును 

కనెను. హారాను లోతును కనెను.  

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 11:29 => అబార్మును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబార్ము భారయ్ పేరు 

శారయి; నాహోరు భారయ్ పేరు మిలాక్, ఆమె మిలాక్కును ఇసాక్కును తండిర్యైన హారాను కుమారెత్. 

ఆదికాండము 11:30 => శారయి గొడార్లై యుండెను. ఆమెకు సంతానము లేదు. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 
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ఆదికాండము 11:32 => తెరహు బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్. తెరహు హారానులో 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

ఆదికాండము 11:26 => తెరహు డెబబ్ది యేండుల్ బర్దికి అబార్మును నాహోరును హారానును కనెను. 

వచనము 30 

మిషామ్ దూమా మశాశ్ హదదు తేమా  

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

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

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  
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ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

ఆదికాండము 21:5 => అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు 

నూరేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 21:12 => అయితే దేవుడు ఈ చినన్వానిబటిట్యు నీ దాసినిబటిట్యు నీవు 

దుఃఖపడవదుద్. శారా నీతో చెపుప్ పర్తి విషయములో ఆమె మాట వినుము; ఇసాస్కువలన అయినదియే 

నీ సంతానమనబడును. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 16:14 => అందుచేత ఆ నీటి బుగగ్కు బెయేర  లహాయిరోయి అను పేరు పెటట్బడెను. 

అది కాదేషుకును బెరెదుకును మధయ్నునన్ది. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 16:16 => హాగరు అబార్మునకు ఇషామ్యేలును కనినపుప్డు అబార్ము ఎనుబదియారు 

ఏండల్ వాడు. 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 
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ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

ఆదికాండము 16:15 => తరువాత హాగరు అబార్మునకు కుమారుని కనెను. అబార్ము హాగరు కనిన 

తన కుమారునికి ఇషామ్యేలను పేరు పెటెట్ను. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

వచనము 31 

యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇషామ్యేలు కుమారులు. 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

ఆదికాండము 25:14 => మిషామ్ దూమానమశాశ్ 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

ఆదికాండము 28:9 => ఏశావు ఇషామ్యేలు నొదద్కు వెళిల్, తనకునన్ భారయ్లు గాక అబార్హాము 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు కుమారెత్యు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండిల్ 

చేసికొనెను. 

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

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  
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కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

పరమగీతము 1:5 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నేను నలల్నిదాననైనను సౌందరయ్వంతురాలను 

కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను  

యెషయా 21:17 => కేదారీయుల బలాఢుయ్ల విలుకాండల్లో శేషించువారు కొదిద్వారగుదురు. 

ఈలాగు జరుగునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

ఆదికాండము 21:18 => నీవు లేచి ఆ చినన్వాని లేవనెతిత్ నీచేత పటుట్కొనుము; వానిని గొపప్ 

జనముగా చేసెదనని ఆమెతో అనెను. 

ఆదికాండము 25:13 => ఇషామ్యేలు జేయ్షఠ్కుమారుడైన నేబాయోతు కేదారు అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

యెషయా 21:16 => పర్భువు నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు కూలి వారు ఎంచునటుల్గా ఒక 

యేడాదిలోగానే కేదారు పర్భావమంతయు నశించిపోవును.  

యిరిమ్యా 49:28 => బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కొటిట్న కేదారును గూరిచ్యు హాసోరు 

రాజయ్ములనుగూరిచ్యు యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట లేచి కేదారునకు వెళుల్డి తూరుప్దేశసుథ్లను 

దోచుకొనుడి.  

యెహెజేక్లు 27:21 => అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు, 

వారు గొఱఱ్పిలల్లను పొటే ట్ళల్ను మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటినిచిచ్ వారు నీతో 

వరత్కము చేయుదురు. 

వచనము 32 

అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు ఎవరనగా జిమార్ను యొకాష్ను మెదాను 

మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు షేబదాను. 

యెషయా 21:11 => దూమానుగూరిచ్న దేవోకిత్ కావలివాడా, రాతిర్ యెంత వేళైనది? కావలివాడా, 

రాతిర్ యెంత వేళైనది? అని యొకడు శేయీరులోనుండి కేకలు వేసి ననున్ అడుగుచునాన్డు  

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 
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యెషయా 21:14 => తేమాదేశ నివాసులారా, దపిప్గొనన్వారికి నీళుల్ తెండి పారిపోవుచునన్వారికి 

ఎదురుగా ఆహారము తీసికొని రండి 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

వచనము 33 

మిదాయ్ను కుమారులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా; వీరందరును కెతూరాకు పుటిట్న 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:19 => వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను 

నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 

వచనము 34 

అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు ఇశార్యేలు. 

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

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

లెయుమీయులు అనువారు ఆ దెదాను సంతతివారు. 

ఆదికాండము 25:4 => ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా అనువారు ఆ మిదాయ్ను 

సంతతివారు. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 
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నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

సంఖాయ్కాండము 22:4 => మోయాబీయులు మిదాయ్ను పెదద్లతో ఎదుద్ బీటి పచిచ్కను నాకివేయునటుల్ 

ఈ జనసమూహము మన చుటుట్ ఉనన్ది యావతుత్ను ఇపుప్డు నాకివేయుననిరి. ఆ కాలమందు 

సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు మోయాబీయులకు రాజు. 

సంఖాయ్కాండము 22:5 => కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని 

జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; 

ఒక జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 22:6 => కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుము; 

వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ 

దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 

సంఖాయ్కాండము 22:7 => కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను 

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

నాయ్యాధిపతులు 6:1 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా దృషిట్కి దోషులైనందున యెహోవా యేడేండుల్ 

వారిని మిదాయ్నీయుల కపప్గించెను. 
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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 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  
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యెషయా 21:13 => అరేబియానుగూరిచ్న దేవోకిత్ దెదానీయులైన సారథ్వాహులారా, 

సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలెను. 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 49:8 => ఏశావును విమరిశ్ంచుచు నేనతనికి కషట్కాలము రపిప్ంచుచునాన్ను; 

దదానీయులారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగుకొనుడి. 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 27:20 => దదానువారు విచితర్మైన పనిగల చౌకపు తుండుల్ తీసికొని అముమ్దురు. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

ఆదికాండము 25:19 => అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము 

ఇసాస్కును కనెను. 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 27:15 => దదానువారును నీతో వరత్క వాయ్పారము చేయుదురు, చాల దీవ్పముల 

వరత్కములు నీ వశముననునన్వి; వరత్కులు దంతమును కోవిదారు మార్నును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు.  

వచనము 35 

ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము కోరహు. 
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యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

ఆదికాండము 25:1 => అబార్హాము మరల ఒక సతరీని వివాహము చేసికొనెను, ఆమె పేరు కెతూరా. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

వచనము 36 

ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు తిమాన్ అమాలేకు. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

ఆదికాండము 25:24 => ఆమె పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్మందు 

కవలవారు ఉండిరి. 

ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 
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ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 25:27 => ఆ చినన్వారు ఎదిగినపుప్డు ఏశావు వేటాడుటయందు నేరప్రియై 

అరణయ్వాసిగా నుండెను; యాకోబు సాధువై గుడారములలో నివసించుచుండెను. 

ఆదికాండము 25:28 => ఇసాస్కు ఏశావు తెచిచ్న వేటమాంసమును తినుచుండెను గనుక అతని 

పేర్మించెను; రిబాక్ యాకోబును పేర్మించెను. 

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

Page  of 44 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

వచనము 37 

రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్. 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు 

వంశావళి ఇదే, 

ఆదికాండము 36:10 => ఏశావు కుమారుల పేరులు ఇవే. ఏశావు భారయ్యైన ఆదా కుమారుడగు 

ఎలీఫజును ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారుడగు రగూయేలును. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:18 => వీరు ఏశావు భారయ్యైన అహొలీబామా కుమారులు, యూషు నాయకుడు 

యగాల్ము నాయకుడు కోరహు నాయకుడు; వీరు అనా కుమారెత్యు ఏశావు భారయ్యునైన 

అహొలీబామా పుతర్సంతానపు నాయకులు. 

వచనము 38 

శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను ఏసెరు దిషాను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:13 => రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు 

భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:14 => ఏశావు భారయ్యు సిబోయ్ను కుమారెత్యగు అనా కుమారెత్యునైన 

అహొలీబామా కుమారులు ఎవరనగా ఆమె ఏశావునకు కనిన యూషు యాలాము కోరహు. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

ఓబధాయ్ 1:9 => తేమానూ, నీ బలాఢుయ్లు విసమ్యమొందుదురు, అందువలన ఏశావు యొకక్ పరవ్త 

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 
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హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:12 => ఆమె ఎలీఫజుకు అమాలేకును కనెను. వీరు ఏశావు భారయ్యైన ఆదా 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 39 

లోతాను కుమారులు హోరీ హోమాము; తిమాన్ లోతానునకు సహోదరి. 

ఆదికాండము 36:4 => ఆదా ఏశావునకు ఎలీఫజును కనెను. బాశెమతు రగూయేలును కనెను. 

ఆదికాండము 36:13 => రగూయేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్; వీరు ఏశావు 

భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 
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ఆదికాండము 36:17 => వీరు ఏశావు కుమారుడైన రగూయేలు కుమారులు, నహతు నాయకుడు 

జెరహు నాయకుడు షమామ్ నాయకుడు మిజజ్ నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమందు రగూయేలు 

సంతానపు నాయకులు. వీరు ఏశావు భారయ్యైన బాశెమతు కుమారులు. 

వచనము 40 

శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా. 

ఆదికాండము 36:20 => ఆ దేశ నివాసులైన హోరీయుడైన శేయీరు కుమారులు, లోతాను శోబాలు 

సిబోయ్ను అనా 

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:30 => దిషోను నాయకుడు ఏసెరు నాయకుడు దీషాను నాయకుడు. శేయీరు 

దేశమందలి వారి నాయకుల చొపుప్న వీరు హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:21 => దిషోను ఏసెరు దీషాను. వీరు ఎదోము దేశమందు శేయీరు పుతుర్లైన 

హోరీయుల నాయకులు. 

ఆదికాండము 14:6 => ఏమీయులను కొటిట్రి. మరియు హోరీయులను అరణయ్ము దగగ్రనునన్ 

ఏలాప్రాను వరకు తరిమి శేయీరు పరవ్త పర్దేశములో వారిని కొటిట్న తరువాత 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలా హ్ను జవాను అకాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:12 => పూరవ్కాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్ ఏశావు సంతానపువారు 

హోరీయుల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో 

నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:22 => అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు 

చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 1:41 => అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు 

హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను. 

వచనము 41 

అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు హమార్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను 

కెరాను. 

ఆదికాండము 36:22 => లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:12 => పూరవ్కాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్ ఏశావు సంతానపువారు 

హోరీయుల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో 

నివసించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:22 => అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు 

చేసెను. ఎటల్నగా ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 36:22 => లోతాను కుమారులు హోరీ హేమీము; లోతాను సహోదరి తిమాన్  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

వచనము 42 

ఏసెరు కుమారులు బిలా హ్ను జవాను యహకాను. దిషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

ఆదికాండము 36:23 => శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మానహదు ఏబాలు షపో ఓనాము. 

ఆదికాండము 36:24 => సిబోయ్ను కుమారులు అయాయ్ అనా; ఆ అనా తన తండిర్యైన సిబోయ్ను 

గాడిదలను మేపుచుండి అరణయ్ములో ఉషణ్ధారలు కనుగొనినవాడు. 

వచనము 43 
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ఏ రాజును ఇశార్యేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమందు ఏలిన రాజులు వీరు; బెయోరు 

కుమారుడైన బెల అతని పటట్ణము పేరు దినా హ్బా. 

ఆదికాండము 46:7 => అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమారెత్లను 

తన కుమారుల కుమారెత్లను తన యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ తీసికొనివచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:38 => శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను 

ఏసెరు దిషాను. 

ఆదికాండము 36:25 => అనా సంతానము దిషోను అనా కుమారెత్యైన అహొలీబామా. 

ఆదికాండము 36:26 => దిషోను కుమారులు హెవూ ద్ను ఎషాబ్ను ఇతార్ను కెరాను 

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 

వచనము 44 

బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ ఊరివాడైన జెరహు కుమారుడైన యోబాబు అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలా హ్ను జవాను అకాను. 

ఆదికాండము 36:27 => ఏసెరు కుమారులు బిలా హ్ను జవాను అకాను. 

ఆదికాండము 10:23 => అరాము కుమారులు ఊజు హూలు గెతెరు మాషనువారు. 

ఆదికాండము 36:28 => దీషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:21 => అతని నీడకిర్ందను అనయ్జనులమధయ్ను బర్దికెదమని మేమనుకొనన్వాడు 

పటట్బడెను. ఊజు దేశములో నివసించు ఎదోముకుమారీ, సంతోషించుము ఉతస్హించుము ఈ 

గినెన్లోనిది తార్గుట నీ పాలవును నీవు దానిలోనిది తార్గి మతిత్లిల్ నినున్ దిగంబరినిగా చేసికొందువు  

ఆదికాండము 36:29 => హోరీయుల నాయకులు, లోతాను నాయకుడు శోబాలు నాయకుడు 

సిబోయ్ను నాయకుడు అనా నాయకుడు 
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యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

వచనము 45 

యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన హుషాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:31 => మరియు ఏ రాజైనను ఇశార్యేలీయుల మీద రాజయ్ పరిపాలన 

చేయకమునుపు, ఎదోము దేశములో రాజయ్ పరిపాలన చేసిన రాజులెవరనగా 

ఆదికాండము 36:32 => బెయారు కుమారుడైన బెల ఎదోములో రాజయ్ పరిపాలన చేసెను. అతని 

ఊరి పేరు దినా హ్బా 

ఆదికాండము 36:33 => బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ వాడైన జెరహు కుమారుడగు యోబాబు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆదికాండము 36:36 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:37 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:38 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 
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ఆదికాండము 36:39 => అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె 

మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు కుమారెత్ 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

సంఖాయ్కాండము 24:18 => ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు 

సావ్ధీనపరచబడుదురు ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

సంఖాయ్కాండము 33:31 => మొసేరోతులోనుండి బయలుదేరి బెనేయాకానులో దిగిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:12 => పూరవ్కాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్ ఏశావు సంతానపువారు 

హోరీయుల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో 

నివసించిరి. 

వచనము 46 

హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున మిదాయ్నీయులను హతముచేసిన బెదెదు 

కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు అవీతు. 

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

గొఱఱ్పిలల్లయొకక్యు మేకలయొకక్యు రకత్ముచేతను పొటే ల్ళల్ మూతర్గర్ంథులమీది కొర్వువ్చేతను 

Page  of 52 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

కపప్బడును ఏలయనగా బొసార్లో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా 

సంహారము చేయును.  

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యిరిమ్యా 49:13 => బొసార్ పాడుగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను ఎడారిగాను శాపవచనముగాను 

ఉండుననియు, దాని పటట్ణములనిన్యు ఎనన్టెనన్టికి పాడుగా నుండుననియు నా తోడని పర్మాణము 

చేసియునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

మీకా 2:12 => యాకోబు సంతతీ, తపప్క నేను మిముమ్నందరిని పోగుచేయుదును, 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారిని తపప్క సమకూరుచ్దును. బొసార్ గొఱఱ్లు కూడునటుల్ వారిని 

సమకూరుచ్దును, తమ మేతసథ్లములలో వారిని పోగుచేతును, గొపప్ ధవ్ని పుటుట్నటుల్గా మనుషుయ్లు 

విసాత్రముగా కూడుదురు. 

వచనము 47 

హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా ఊరివాడైన శవూ ల్ అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

ఆదికాండము 36:34 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమనీయుల దేశసుథ్డైన హుషాము 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:36 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు 

తిమాన్ అమాలేకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:53 => కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 
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యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

యెహెజేక్లు 25:13 => ఎదోముమీద నా చెయియ్చాపి, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి దానిలో 

నుండకుండ నేను సమసత్మును నిరూమ్లము చేయుదును, తేమాను పటట్ణము మొదలుకొని నేను దాని 

పాడుచేయుదును, దదానువరకు జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

ఆమోసు 1:12 => తేమానుమీద అగిన్ వేసెదను, అది బొసార్ యొకక్ నగరులను దహించివేయును.  

ఓబధాయ్ 1:9 => తేమానూ, నీ బలాఢుయ్లు విసమ్యమొందుదురు, అందువలన ఏశావు యొకక్ పరవ్త 

నివాసులందరు హతులై నిరూమ్లమగుదురు. 

హబకూక్కు 3:3 => దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచునాన్డు పరిశుదధ్దేవుడు 

పారానులోనుండి వేంచేయుచునాన్డు.(సెలా.) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను 

కనబడుచునన్ది భూమి ఆయన పర్భావముతో నిండియునన్ది.  

ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

వచనము 48 
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శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదిదగగ్రనునన్ రహెబోతువాడైన షావూలు అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

ఆదికాండము 25:2 => ఆమె అతనికి జిమార్ను, యొకాష్ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కు, షూవహు 

అనువారిని కనెను. 

ఆదికాండము 36:35 => హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమందు మిదాయ్నును 

కొటిట్వేసిన బదదు కుమారుడైన హదదు అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు అవీతు. 

వచనము 49 

షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:36 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:36 => హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా వాడైన శవూ ల్ అతనికి పర్తిగా 

రాజాయెను. 

వచనము 50 

బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు 

పాయు. ఇతని భారయ్పేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దునకు పుటిట్నది. 

ఆదికాండము 36:37 => శవూ ల్ చనిపోయిన తరువాత నదీతీరమందలి రహెబోతు వాడైన షావూలు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 
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వచనము 51 

హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోమునందు ఉండిన నాయకులెవరనగా తిమాన్ నాయకుడు, అలావ్ 

నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:38 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 36:38 => షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. 

వచనము 52 

అహలీబామా నాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:39 => అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె 

మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు కుమారెత్ 

ఆదికాండము 36:39 => అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదరు 

అతనికి పర్తిగా రాజాయెను. అతని ఊరి పేరు పాయు. అతని భారయ్ పేరు మహేతబేలు. ఆమె 

మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దు కుమారెత్ 

వచనము 53 

కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 

ఆదికాండము 36:40 => మరియు వారివారి వంశముల పర్కారము వారివారి సథ్లములలో వారివారి 

పేరుల చొపుప్న ఏశావు సంతానపు నాయకుల పేరులేవనగా తిమాన్ నాయకుడు అలావ్ నాయకుడు 

యతేతు నాయకుడు 
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ఆదికాండము 36:15 => ఏశావు కుమారులలో వీరు నాయకులు; ఏశావు పర్థమ కుమారుడైన 

ఎలీఫజు కుమారులు, తేమాను నాయకుడు, ఓమారు నాయకుడు, సెపో నాయకుడు, కనజు 

నాయకుడు, 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

వచనము 54 

మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమునకు నాయకులు. 

ఆదికాండము 36:41 => అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 
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వచనము 1 

ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:11 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు. తిమాన్ 

ఏశావు కుమారుడైన ఎలీఫజునకు ఉపపతిన్. 

ఆదికాండము 36:42 => కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:36 => ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు 

తిమాన్ అమాలేకు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:45 => యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన 

హుషాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

యిరిమ్యా 49:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఎదోమునుగూరిచ్ ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు తేమానులో జాఞ్నమిక నేమియులేదా? వివేకులకు ఇక ఆలోచన లేకపోయెనా? వారి 

జాఞ్నము వయ్రథ్మాయెనా? 

వచనము 2 

దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

ఆదికాండము 36:41 => అహొలీబామా నాయకుడు ఏలా నాయకుడు పీనోను నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:42 => కనజు నాయకుడు తేమాను నాయకుడు మిబాస్రు నాయకుడు 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

వచనము 3 
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యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు 

అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని 

చంపెను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:5 => బిలా హ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 
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ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

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

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళిల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:16 => సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా 

అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 
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ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 
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ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 
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ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలా హ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

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

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 
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ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

ఆదికాండము 49:16 => దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

ఆదికాండము 49:18 => యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

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

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  
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ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 1:6 => షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 1:8 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:9 => జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:11 => బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

సంఖాయ్కాండము 1:12 => దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 

సంఖాయ్కాండము 1:13 => ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 1:14 => గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 

సంఖాయ్కాండము 1:15 => నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 13:4 => వారి పేళుల్ ఏవనగా రూబేను గోతర్మునకు 
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సంఖాయ్కాండము 13:5 => జకూక్రు కుమారుడైన షమూమ్య; షిమోయ్ను గోతర్మునకు హోరీ 

కుమారుడైన షాపాతు; 

సంఖాయ్కాండము 13:6 => యూదా గోతర్మునకు యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు; 

సంఖాయ్కాండము 13:7 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్మునకు యోసేపు కుమారుడైన ఇగాలు; 

సంఖాయ్కాండము 13:8 => ఎఫార్యిము గోతర్మునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ; 

సంఖాయ్కాండము 13:9 => బెనాయ్మీను గోతర్మునకు రాఫు కుమారుడైన పలీత్; 

సంఖాయ్కాండము 13:10 => జెబూలూను గోతర్మునకు సోరీ కుమారుడైన గదీయేలు; 

సంఖాయ్కాండము 13:11 => యోసేపు గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ గోతర్మునకు సూసీ కుమారుడైన 

గదీ; 

సంఖాయ్కాండము 13:12 => దాను గోతర్మునకు గెమలి కుమారుడైన అమీమ్యేలు; 

సంఖాయ్కాండము 13:13 => ఆషేరు గోతర్మునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు; 

సంఖాయ్కాండము 13:14 => నఫాత్లి గోతర్మునకు వాపెసీ కుమారుడైన నహబీ; 

సంఖాయ్కాండము 13:15 => గాదు గోతర్మునకు మాకీ కుమారుడైన గెయువేలు అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:6 => పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; 

కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:8 => పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు 

దాతాను అబీరాము. 

సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:15 => గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; 

హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:16 => ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:17 => ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:18 => వీరు గాదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:25 => జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:26 => ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:27 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:28 => యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషే ష్ ఎఫార్యిము. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:37 => వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు ముపప్ది రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:42 => దాను పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:43 => వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి 

సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:44 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, 

ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:45 => బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు ; 

మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

సంఖాయ్కాండము 26:47 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఆషేరీయుల వంశసుథ్లు; వీరు 

ఏబది మూడువేల నాలుగువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:48 => నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు 

వంశసుథ్లు; గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:49 => యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:50 => వీరు నఫాత్లీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

నలుబది యయిదువేల నాలుగువందలమంది 
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సంఖాయ్కాండము 26:51 => ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:52 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను వీరి పేళల్ లెకక్చొపుప్న ఆ 

దేశమును వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 26:54 => తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. దాని దాని 

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆ యా గోతర్ములకు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:60 => అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:62 => వారిలో నెల మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి లెకిక్ంపబడినవారందరు 

ఇరువది మూడువేలమంది . వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు కారుగనుక 

ఇశార్యేలీయులలో వారికి సావ్సథ్య్మియయ్బడలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:63 => యెరికో పార్ంతములయందలి యొరాద్నునొదద్నునన్ మోయాబు 

మైదానములలో మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:64 => మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ను 

చేసినపుప్డు లెకిక్ంపబడినవారిలో ఒకక్డైనను వీరిలో ఉండలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 26:65 => ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని 

యెహోవా వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన 

యెహోషువయు తపప్ వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషుఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 
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ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షుఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షుఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

వచనము 4 

మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును కనెను. యూదా కుమారులందరును 

అయిదుగురు. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

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

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:40 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:41 => ఆషేరు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదు 

వందలమంది యైరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  
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యెహోషువ 19:24 => అయిదవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. 

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

యెహోషువ 19:26 => అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది కరెమ్లు వరకును 

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

యెహోషువ 19:27 => తూరుప్దికుక్న బేతాద్గోనువరకు తిరిగి జెబూలూను భాగమును యిపాత్యేలు 

లోయను దాటి బేతేమెకునకును నెయీయేలునకును ఉతత్ర దికుక్న పోవుచు 

యెహోషువ 19:28 => ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా 

పెదద్ సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 19:30 => ఉమామ్ ఆఫెకు రెహోబు వాటి పలెల్లతో కూడ అవి యిరువదిరెండు 

పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:31 => వాటి పలెల్లతో కూడ ఆ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 
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నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

వచనము 5 

పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:5 => షిలోనీయుల పెదద్వాడైన ఆశాయాయు వాని పిలల్లును. 

ఆదికాండము 38:2 => అకక్డ షూయ అను ఒక కనానీయుని కుమారెత్ను యూదా చూచి ఆమెను 

తీసికొని ఆమెతో పోయెను. 

ఆదికాండము 38:3 => ఆమె గరభ్వతియై కుమారుని కనగా అతడు వానికి ఏరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 38:4 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి ఓనాను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 38:5 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు కజీబులో నుండెను. 

ఆదికాండము 38:6 => యూదా తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండిల్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

ఆదికాండము 38:8 => అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళిల్ మరిది ధరమ్ము 

జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:9 => ఓనాను ఆ సంతానము తనది కానేరదని యెరిగి ఆమెతో పోయినపుప్డు తన 

అనన్కు సంతానము కలుగజేయకుండునటుల్ తన రేతసుస్ను నేలను విడిచెను. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 
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ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:19 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను 

దేశములో మృతిబొందిరి. 

ఆదికాండము 38:7 => యూదా జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్వాడు గనుక 

యెహోవా అతని చంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

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 4:21 => యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా లేకాకు 

పర్ధానియైన ఏరు మారేషాకు పర్ధానియైన లదాద్యు; సనన్పు వసత్రములు నేయు అషేబ్య యింటి 

వంశకులకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

వచనము 6 

జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు దార. 

ఆదికాండము 38:13 => దాని మామ తన గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్ త్రించుటకు తిమాన్తునకు 

వెళుల్చునాన్డని తామారునకు తెలుపబడెను. 
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ఆదికాండము 38:14 => అపుప్డు షేలా పెదద్వాడైనపప్టికిని తాను అతనికియయ్బడకుండుట చూచి 

తన వైధవయ్వసత్రములను తీసివేసి, ముసుకువేసికొని శరీరమంతయు కపుప్కొని, తిమాన్తునకు పోవు 

మారగ్ములోనుండు ఏనాయిము దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

ఆదికాండము 38:15 => యూదా ఆమెను చూచి, ఆమె తన ముఖము కపుప్కొనినందున వేశయ్ 

అనుకొని 

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

ఆదికాండము 38:17 => అందుకతడు నేను మందలోనుండి మేకపిలల్ను పంపెదనని చెపిప్నపుప్డు 

ఆమె అది పంపువరకు ఏమైన కుదువ పెటిట్నయెడల సరే అని చెపెప్ను. 

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. 

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. 
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ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 38:27 => ఆమె పర్సవకాలమందు కవల వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 

ఆదికాండము 38:28 => ఆమె పర్సవించుచునన్పుప్డు ఒకడు తన చెయియ్ బయటికి చాచెను గనుక 

మంతర్సాని ఎఱఱ్నూలు తీసి వానిచేతికి కటిట్ ఇతడు మొదట బయటికి వచెచ్నని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 38:30 => తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను. 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన 

ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 
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రూతు 4:18 => పెరెసు వంశావళి యేదనగా పెరెసు హెసోర్నును కనెను,  

నెహెమాయ్ 11:4 => మరియు యెరూషలేములో యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో 

కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా, జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన అతాయా, 

యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు 

మహలలేలు కుమారుడు. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => జెరహు సంతతివారిలో యెవుయేలు వాని సహోదరులైన ఆరువందల 

తొంబదిమంది, 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

నెహెమాయ్ 11:24 => మరియు యూదా దేశసుథ్డగు జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు 

కుమారుడగు పెతహయా జనులనుగూరిచ్న సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను. 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

యెహోషువ 7:17 => యూదా వంశమును దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము 

పటుట్బడెను. జెరహీయుల వంశమును పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబిద్ పటట్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 
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వచనము 7 

కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన దానిలో కొంత అపహరించి 

ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

రూతు 4:18 => పెరెసు వంశావళి యేదనగా పెరెసు హెసోర్నును కనెను,  

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన 

ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

వచనము 8 

ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:36 => ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును 

అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:42 => ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని 

కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 25:14 => చంపబడిన వాని పేరు జిమీ, అతడు షిమోయ్నీయులలో తన పితరుల 

కుటుంబమునకు పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 

1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 16:10 => అతని కొటిట్ చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. ఇది యూదారాజైన ఆసా 

యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవతస్రమున సంభవించెను. 

1 రాజులు 16:12 => బయెషాయును అతని కుమారుడగు ఏలాయును తామే పాపముచేసి, 

ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకులై, తాము పెటుట్కొనిన దేవతలచేత ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి గనుక 

1 రాజులు 16:15 => యూదా రాజైన ఆసా యేలుబడిలో ఇరువదియేడవ సంవతస్రమున జిమీ 

తిరాస్లో ఏడు దినములు ఏలెను. జనులు ఫిలిషీత్యుల సంబంధమైన గిబెబ్తోను మీదికి వచిచ్ అకక్డ 

దిగియుండగా 

1 రాజులు 16:16 => జిమీ కుటర్చేసి రాజును చంపించెనను వారత్ అకక్డ దిగియునన్ జనులకు 

వినబడెను గనుక ఇశార్యేలువారందరును ఆ దినమున సైనాయ్ధిపతియైన ఒమీని దండుపేటలో 

ఇశార్యేలు వారిమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

1 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

1 రాజులు 16:20 => జిమీ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

రాజదోర్హమునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 9:31 => యెహూ గుమమ్ముదావ్రా పర్వేశించెను. ఆమె అతనిని చూచి నీ యజమానుని 

చంపినవాడా, జిమీ వంటివాడా, నీవు సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 
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1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

1 రాజులు 16:10 => అతని కొటిట్ చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. ఇది యూదారాజైన ఆసా 

యేలుబడిలో ఇరువది యేడవ సంవతస్రమున సంభవించెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:14 => చంపబడిన వాని పేరు జిమీ, అతడు షిమోయ్నీయులలో తన పితరుల 

కుటుంబమునకు పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:36 => ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును 

అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:42 => ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని 

కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

యెహోషువ 7:1 => శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా 

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

యెహోషువ 7:17 => యూదా వంశమును దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము 

పటుట్బడెను. జెరహీయుల వంశమును పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబిద్ పటట్బడెను. 

యెహోషువ 7:18 => అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు 

యూదా గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

పటుట్బడెను. 

యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

కీరత్నలు 89:1 => యెహోవాయొకక్ కృపాతిశయమును నితయ్ము నేను కీరిత్ంచెదను తరతరములకు నీ 

విశావ్సయ్తను నా నోటితో తెలియజేసెదను. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను 

సంతతివారిలో షెమయా ఉజీజ్యేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి. 

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. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:39 => లోతాను కుమారులు హోరీ హోమాము; తిమాన్ లోతానునకు 

సహోదరి. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => జెరహు సంతతివారిలో యెవుయేలు వాని సహోదరులైన ఆరువందల 

తొంబదిమంది, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

వచనము 9 

హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 
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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 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళిల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళిల్ 

యెహోషువ 7:3 => హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళిల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 

యెహోషువ 7:4 => కాబటిట్ జనులలో ఇంచుమించు మూడు వేలమంది అకక్డికి వెళిల్రి గాని వారు 

హాయివారి యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:17 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు 

యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 
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యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

యెహోషువ 7:14 => ఉదయమున మీ గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు 

యెహోవా ఏ గోతర్మును సూచించునో అది వంశముల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; 

యెహోవా సూచించు వంశము కుటుంబముల పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా సూచించు 

కుటుంబము పురుషుల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

యెహోషువ 22:20 => జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో 

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 
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వచనము 10 

రాము అమీమ్నాదాబును కనెను, అమీమ్నాదాబు యూదావారికి పెదద్యైన నయసోస్నును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

వచనము 11 

నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:25 => హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా 

జేయ్షుఠ్డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:26 => అటారా అను ఇంకొక భారయ్ యెరహెమ్యేలునకు ఉండెను, ఇది 

ఓనామునకు తలిల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:27 => యెరహెమ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడగు రాము కుమారులు 

మయజు యామీను ఏకెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:28 => ఓనాము కుమారులు షమమ్యి యాదా, షమమ్యి కుమారులు 

నాదాబు అబీషూరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:29 => అబీషూరు భారయ్పేరు అబీహయిలు, అది అతనికి అహాబ్నును, 

మొలీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:30 => నాదాబు కుమారులు సెలెదు అపప్యీము. సెలెదు 

సంతానములేకుండ చనిపోయెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:31 => అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒకడుండెను, ఇషీ 

కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:32 => షమమ్యి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను; 

యెతెరు సంతానములేకుండ చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:33 => యోనాతాను కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహెమ్యేలునకు 

పుటిట్నవారు. 

రూతు 4:19 => హెసోర్ను రామును కనెను, రాము అమిమ్నాదాబును కనెను, అమిమ్నాదాబు 

నయసోస్నును కనెను, 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును 

యెరీయోతునందును పిలల్లను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

1 సమూయేలు 30:29 => రాకాలులోను యెరహెమ్యేలీయుల గార్మములలోను కేనీయుల 

గార్మములలోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:29 => కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 
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లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

వచనము 12 

బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 

రూతు 4:19 => హెసోర్ను రామును కనెను, రాము అమిమ్నాదాబును కనెను, అమిమ్నాదాబు 

నయసోస్నును కనెను, 

రూతు 4:20 => నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను బోయజును కనెను, 

మతత్యి 1:4 => పెరెసు ఎసోర్మును కనెను, ఎసోర్ము అరామును కనెను, అరాము అమీమ్నాదాబును 

కనెను, అమీమ్నాదాబు నయసోస్నును కనెను; 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 2:3 => సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు 

తమ తమ సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు 

పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:17 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 10:14 => యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; 

అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 

రూతు 4:20 => నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను బోయజును కనెను, 
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మతత్యి 1:4 => పెరెసు ఎసోర్మును కనెను, ఎసోర్ము అరామును కనెను, అరాము అమీమ్నాదాబును 

కనెను, అమీమ్నాదాబు నయసోస్నును కనెను; 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

రూతు 2:1 => నయోమి పెనిమిటికి బంధువుడొకడుండెను. అతడు చాల ఆసిత్పరుడు, అతడు 

ఎలీమెలెకు వంశపువాడై యుండెను, అతని పేరు బోయజు. 

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. 

వచనము 13 

యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

రూతు 4:21 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, యెషష్యి దావీదును కనెను. 

మతత్యి 1:4 => పెరెసు ఎసోర్మును కనెను, ఎసోర్ము అరామును కనెను, అరాము అమీమ్నాదాబును 

కనెను, అమీమ్నాదాబు నయసోస్నును కనెను; 

మతత్యి 1:5 => నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను రాహాబునందు బోయజును కనెను, 

బోయజు రూతునందు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను; 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 
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సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

రూతు 2:5 => అపుప్డు బోయజు కోయువారిమీద ఉంచబడిన తన పనివానిని చూచి ఈ చినన్ది 

ఎవరిదని అడుగగా 

వచనము 14 

నాలుగవవాడైన నెతనేలును, అయిదవవాడైన రదద్యిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

రూతు 4:22 => యెషష్యి దావీదును కనెను.  

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. 

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

మతత్యి 1:5 => నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను రాహాబునందు బోయజును కనెను, 

బోయజు రూతునందు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను; 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

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

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 
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యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రూతు 2:5 => అపుప్డు బోయజు కోయువారిమీద ఉంచబడిన తన పనివానిని చూచి ఈ చినన్ది 

ఎవరిదని అడుగగా 

రూతు 4:21 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, యెషష్యి దావీదును కనెను. 

వచనము 15 

ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 

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 
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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. 

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షుఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:18 => దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి 

అధిపతిగా ఉండెను, మిఖాయేలు కుమారుడైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => వాడు ఇశార్యేలీయులను దూషింపగా దావీదు సహోదరుడైన 

షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను వాని చంపెను. 

1 సమూయేలు 16:9 => అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలువగా అతడు యెహోవా ఇతనిని 

కోరుకొనలేదనెను. 
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1 సమూయేలు 16:8 => యెషష్యి అబీనాదాబును పిలిచి సమూయేలు ఎదుటికి అతని రపిప్ంపగా 

అతడు యెహోవా ఇతని కోరుకొనలేదనెను. 

1 సమూయేలు 16:10 => యెషష్యి తన యేడుగురు కుమారులను సమూయేలు ఎదుటికి పిలువగా 

సమూయేలు యెహోవా వీరిని కోరుకొనలేదని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

2 సమూయేలు 2:32 => జనులు అశాహేలును ఎతిత్కొనిపోయి బేతెల్హేములోనునన్ అతని తండిర్ 

సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. తరువాత యోవాబును అతనివారును రాతిర్ అంతయు నడిచి తెలల్వారు 

సమయమున హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 17:25 => అబా ష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

2 సమూయేలు 21:21 => అతడు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన 

షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను అతనిని చంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => రెహబాము, దావీదు కుమారుడైన యెరీమోతు కుమారెత్యగు 

మహలతును యెషష్యి కుమారుడైన ఏలీయాబు కుమారెత్యగు అబీహాయిలును వివాహము 

చేసికొనెమ. 

వచనము 16 

సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు 

అశాహేలు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 17 
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అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు అమాశాకు తండిర్. 

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 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షుఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 

1 సమూయేలు 17:14 => దావీదు కనిషుఠ్డు; పెదద్వారైన ముగుగ్రు సౌలువెంటను పోయి 

యుండిరిగాని 

నాయ్యాధిపతులు 1:16 => మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు యూదా వంశసుథ్లతో కూడ 

ఖరూజ్రచెటల్ పటట్ణములోనుండి అరాదు దకిష్ణదికుక్లోని యూదా అరణయ్మునకు వెళిల్ అకక్డ చేరి ఆ 

జనముతో నివసించిరి. 

రూతు 4:22 => యెషష్యి దావీదును కనెను.  

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 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 18 

హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును యెరీయోతునందును పిలల్లను 

కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 

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 2:18 => సెరూయా ముగుగ్రు కుమారులగు యోవాబును అబీషైయును 

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

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 
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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 

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 16:9 => 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 

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 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 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 
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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 అబా ష్లోముమీద పార్ణము పెటుట్కొని యునాన్డని2 సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు గర్హించి 

2 సమూయేలు 17:25 => అబా ష్లోము 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. 

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 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

వచనము 19 

అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి హూరును 

కనెను. 
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2 సమూయేలు 17:25 => అబా ష్లోము 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. 

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 అబా ష్లోముకంటె 

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 
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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 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. 

2 సమూయేలు 17:25 => అబా ష్లోము యోవాబునకు మారుగా అమాశాను సైనాయ్ధిపతిగా 

నియమించెను. ఈ అమాశా ఇతార్ అను ఇశార్యేలీయుడు యోవాబు తలిల్యైన సెరూయా 

సహోదరియగు నాహాషు కుమారెత్యైన అబీగయీలు నొదద్కు పోయినందున పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 
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వచనము 20 

హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి బెసలేలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:46 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును 

కనెను, హారాను గాజేజును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

వచనము 21 

తరువాత హెసోర్ను గిలాదు తండిర్యైన మాకీరు కుమారెత్ను కూడెను; తాను అరువది సంవతస్రముల 

వయసుస్గలవాడైనపుప్డు దానిని వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి సెగూబును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును 

హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు 

హూరునకు కుమారులు. 
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మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

నిరగ్మకాండము 31:2 => చూడుము; నేను యూదా గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు 

కుమారుడునైన బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పిలిచితిని. 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:46 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును 

కనెను, హారాను గాజేజును కనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుటిట్న బెసలేలు చేసిన యితత్డి 

బలిపీఠము అకక్డ యెహోవా నివాససథ్లము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపువారును 

దానియొదద్ విచారణ చేసిరి. 

వచనము 22 

సెగూబు యాయీరును కనెను, ఇతనికి గిలాదు దేశమందు ఇరువదిమూడు పటట్ణములుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 31:2 => చూడుము; నేను యూదా గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు 

కుమారుడునైన బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పిలిచితిని. 

నిరగ్మకాండము 36:1 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవనిమితత్ము పర్తివిధమైన పనిచేయ 

తెలిసికొనుటకై యెహోవా ఎవరికి పర్జాఞ్ వివేకములు కలుగజేసెనో అటిట్ బెసలేలును అహోలీయాబును 

మొదలైన పర్జాఞ్వంతులందరును యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న చేయుదురనెను. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 37:1 => మరియు బెసలేలు తుమమ్కఱఱ్తో ఆ మందసమును చేసెను. దాని పొడుగు 

రెండు మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర దాని యెతుత్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 38:22 => యూదా గోతిర్కుడైన హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన 

బెసలేలు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినదంతయు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:5 => హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుటిట్న బెసలేలు చేసిన యితత్డి 

బలిపీఠము అకక్డ యెహోవా నివాససథ్లము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపువారును 

దానియొదద్ విచారణ చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 

వచనము 23 

మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు పటట్ణములను కెనాతును దాని 

ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు 

తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 27:1 => అపుప్డు యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ వంశసుథ్లలో సెలోపెహాదు 

కుమారెత్లు వచిచ్రి. సెలోపెహాదు హెసెరు కుమారుడును గిలాదు మనుమడును మాకీరు 

మునిమనుమడునై యుండెను. అతని కుమారెత్ల పేళుల్ మహలా, నోయా, హొగాల్, మిలాక్, తిరాస్ 

అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:15 => మాకీరీయులకు గిలాదునిచిచ్తిని. 

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

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

యెహోషువ 13:30 => వారి సరిహదుద్ మహనయీము మొదలుకొని బాషాను యావతుత్ను, బాషాను 

రాజైన ఓగు సరవ్ రాజయ్మును, బాషానులోని యాయీరు పురములైన బాషానులోని అరువది 

పటట్ణములును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => మనషే ష్ కుమారులలో అశీర్యేలను ఒకడుండెను. సిరియా 

దేశసుథ్రాలైన ఉపపతిన్ అతని కనెను, అది గిలాదునకు పెదద్యైన మాకీరును కూడ కనెను. 

వచనము 24 

కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను భారయ్యైన అబీయా అతనికి 

తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళిల్ వారి 

పలెల్లను పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

యెహోషువ 13:30 => వారి సరిహదుద్ మహనయీము మొదలుకొని బాషాను యావతుత్ను, బాషాను 

రాజైన ఓగు సరవ్ రాజయ్మును, బాషానులోని యాయీరు పురములైన బాషానులోని అరువది 

పటట్ణములును. 

వచనము 25 

హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు రాము బూనా ఓరెను 

ఓజెము అహీయా. 

యెహోషువ 13:13 => అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల 

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 13:38 => అబా ష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

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

అని తన పేరు పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:11 => అపుప్డు గిదోయ్ను నోబహుకును యొగేబెబ్హకును తూరుప్న 

గుడారములలో నివసించిన వారి మారగ్మున పోయి సేన నిరభ్యముగా నునన్ందున ఆ సేనను 

హతము చేసెను. 

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

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 
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యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

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 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబా ష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:35 => గిబియోను తండిర్యైన యెహీయేలు గిబియోనులో 

కాపురముండెను, అతని భారయ్పేరు మయకా. 

వచనము 26 

అటారా అను ఇంకొక భారయ్ యెరహెమ్యేలునకు ఉండెను, ఇది ఓనామునకు తలిల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును 

యెరీయోతునందును పిలల్లను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:5 => తెకోవ తండిర్యైన అషూష్రునకు హెలా నయరా అను ఇదద్రు 

భారయ్లుండిరి. 
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2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

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.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:35 => గిబియోను తండిర్యైన యెహీయేలు గిబియోనులో 

కాపురముండెను, అతని భారయ్పేరు మయకా. 

వచనము 27 

యెరహెమ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడగు రాము కుమారులు మయజు యామీను ఏకెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:25 => హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా 

జేయ్షుఠ్డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:26 => అటారా అను ఇంకొక భారయ్ యెరహెమ్యేలునకు ఉండెను, ఇది 

ఓనామునకు తలిల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:27 => యెరహెమ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడగు రాము కుమారులు 

మయజు యామీను ఏకెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:28 => ఓనాము కుమారులు షమమ్యి యాదా, షమమ్యి కుమారులు 

నాదాబు అబీషూరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:29 => అబీషూరు భారయ్పేరు అబీహయిలు, అది అతనికి అహాబ్నును, 

మొలీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:30 => నాదాబు కుమారులు సెలెదు అపప్యీము. సెలెదు 

సంతానములేకుండ చనిపోయెను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:31 => అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒకడుండెను, ఇషీ 

కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:32 => షమమ్యి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను; 

యెతెరు సంతానములేకుండ చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:33 => యోనాతాను కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహెమ్యేలునకు 

పుటిట్నవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

1 సమూయేలు 30:29 => రాకాలులోను యెరహెమ్యేలీయుల గార్మములలోను కేనీయుల 

గార్మములలోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:27 => యెరహెమ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడగు రాము కుమారులు 

మయజు యామీను ఏకెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

వచనము 28 

ఓనాము కుమారులు షమమ్యి యాదా, షమమ్యి కుమారులు నాదాబు అబీషూరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:28 => ఓనాము కుమారులు షమమ్యి యాదా, షమమ్యి కుమారులు 

నాదాబు అబీషూరు. 

వచనము 29 

అబీషూరు భారయ్పేరు అబీహయిలు, అది అతనికి అహాబ్నును, మొలీదును కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:25 => హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా 

జేయ్షుఠ్డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా. 

వచనము 30 

నాదాబు కుమారులు సెలెదు అపప్యీము. సెలెదు సంతానములేకుండ చనిపోయెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:26 => అటారా అను ఇంకొక భారయ్ యెరహెమ్యేలునకు ఉండెను, ఇది 

ఓనామునకు తలిల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:30 => నాదాబు కుమారులు సెలెదు అపప్యీము. సెలెదు 

సంతానములేకుండ చనిపోయెను 

వచనము 31 

అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒకడుండెను, ఇషీ కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, 

షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 32 

షమమ్యి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను; యెతెరు సంతానములేకుండ 

చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:28 => ఓనాము కుమారులు షమమ్యి యాదా, షమమ్యి కుమారులు 

నాదాబు అబీషూరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:32 => షమమ్యి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను; 

యెతెరు సంతానములేకుండ చనిపోయెను. 

వచనము 33 

యోనాతాను కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహెమ్యేలునకు పుటిట్నవారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:34 => షేషానునకు కుమారెత్లే గాని కుమారులు లేకపోయిరి; ఈ 

షేషానునకు యరాహ్ అను ఒక దాసుడుండెను, వాడు ఐగుపీత్యుడు  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:35 => షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది 

అతనికి అతత్యిని కనెను. 

వచనము 34 

షేషానునకు కుమారెత్లే గాని కుమారులు లేకపోయిరి; ఈ షేషానునకు యరాహ్ అను ఒక 

దాసుడుండెను, వాడు ఐగుపీత్యుడు  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:30 => నాదాబు కుమారులు సెలెదు అపప్యీము. సెలెదు 

సంతానములేకుండ చనిపోయెను 

వచనము 35 

షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది అతనికి అతత్యిని కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

వచనము 36 

అతత్యి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను, 

సంఖాయ్కాండము 27:3 => అతడు కోరహు సమూహములో, అనగా యెహోవాకు విరోధముగా 

కూడినవారి సమూహములో ఉండలేదు గాని తన పాపమునుబటిట్ మృతిబొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:4 => అతనికి కుమారులు కలుగలేదు ; అతనికి కుమారులు 

లేనంతమాతర్ముచేత మా తండిర్పేరు అతని వంశములోనుండి మాసిపోనేల? మా తండిర్ 

సహోదరులతో పాటు సావ్సథ్య్మును మాకు దయచేయుమనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 27:8 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటుల్ చెపప్వలెను ఒకడు 

కుమారుడులేక మృతిబొందినయెడల మీరు వాని భూసావ్సథ్య్మును వాని కుమారెత్లకు 

చెందచేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:2 => ఆ దేశమును వంతుచీటల్చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఇయయ్వలెనని యెహోవా మా యేలినవానికాజాఞ్పించెను. మరియు మా సహోదరుడైన సెలోపెహాదు 

సావ్సథ్య్మును అతని కుమారెత్లకు ఇయయ్వలెనని మా యేలినవాడు యెహోవాచేత ఆజఞ్నొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:10 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సెలోపెహాదు కుమారెత్లు చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 36:11 => సెలోపెహాదు కుమారెత్లైన మహలా, తిరాస్, హొగాల్, మిలాక్, నోయా 

తమ తండిర్ సహోదరుని కుమారులను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:35 => షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది 

అతనికి అతత్యిని కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:31 => అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒకడుండెను, ఇషీ 

కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను, 

వచనము 37 

జాబాదు ఎపాల్లును కనెను, ఎపాల్లు ఓబేదును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:31 => అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒకడుండెను, ఇషీ 

కుమారులలో షేషాను అను ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:36 => అతత్యి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:11 => ఆరవవాడు అతత్యి, యేడవవాడు ఎలీయేలు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:36 => అతత్యి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:11 => ఆరవవాడు అతత్యి, యేడవవాడు ఎలీయేలు, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:34 => షేషానునకు కుమారెత్లే గాని కుమారులు లేకపోయిరి; ఈ 

షేషానునకు యరాహ్ అను ఒక దాసుడుండెను, వాడు ఐగుపీత్యుడు  

వచనము 38 

ఓబేదు యెహూను కనెను, యెహూ అజరాయ్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:41 => హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:35 => షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది 

అతనికి అతత్యిని కనెను. 

వచనము 39 

అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 

రూతు 4:17 => ఆమె పొరుగు సతరీలు నయోమి కొరకు కుమారుడు పుటెట్నని చెపిప్ అతనికి ఓబేదను 

పేరు పెటిట్రి. అతడు దావీదునకు తండిర్యైన యెషష్యియొకక్ తండిర్. 

వచనము 40 

ఎలాశా సిసామ్యీని కనెను, సిసామ్యీ షలూల్మును కనెను, 

2 రాజులు 9:2 => అచచ్ట పర్వేశించినపుప్డు నింషీకి పుటిట్న యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహూ 

యెకక్డనునాన్డని తెలిసికొని అతనిని దరిశ్ంచి, అతని సహోదరుల మధయ్నుండి అతనిని చాటుగా 

రపిప్ంచి, లోపలి గదిలోకి అతనిని పిలుచుకొనిపోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => అంతట ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, 

శతాధిపతులతోను యెరోహాము కుమారుడైన అజరాయ్తోను యెహోహానాను కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలుతోను ఓబేదు కుమారుడైన అజరాయ్తోను అదాయా కుమారుడైన మయశేయాతోను జిఖీర్ 

కుమారుడైన ఎలీషాపాతుతోను నిబంధనచేయగా 

వచనము 41 

షలూల్ము యెకమాయ్ను కనెను, యెకమాయ్ ఎలీషామాను కనెను. 

2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:40 => ఎలాశా సిసామ్యీని కనెను, సిసామ్యీ షలూల్మును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:37 => మోజా బినాయ్ను కనెను, బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు 

ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:43 => మోజా బినాయ్ను కనెను, రెఫాయా బినాయ్కు కుమారుడు, ఎలాశా 

రెఫాయాకు కుమారుడు, ఆజేలు ఎలాశాకు కుమారుడు. 

ఎజార్ 10:22 => పషూరు వంశములో ఎలోయ్యేనై మయశేయా ఇషామ్యేలు నెతనేలు యోజాబాదు 

ఎలాయ్శా, 

యిరిమ్యా 29:3 => హిలీక్యా కుమారుడైన గెమరాయ్చేతను, యెరూషలేములోనుండి 

చెరపటట్ బడిపోయినవారి పెదద్ లలో శేషించినవారికిని యాజకులకును పర్వకత్ లకును 

యెరూషలేమునుండి బబులోనునకు అతడు చెరగొనిపోయిన జనులకందరికిని పంపించిన మాటలు 

ఇవె 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:37 => మోజా బినాయ్ను కనెను, బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు 

ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:43 => మోజా బినాయ్ను కనెను, రెఫాయా బినాయ్కు కుమారుడు, ఎలాశా 

రెఫాయాకు కుమారుడు, ఆజేలు ఎలాశాకు కుమారుడు. 

యిరిమ్యా 29:3 => హిలీక్యా కుమారుడైన గెమరాయ్చేతను, యెరూషలేములోనుండి 

చెరపటట్ బడిపోయినవారి పెదద్ లలో శేషించినవారికిని యాజకులకును పర్వకత్ లకును 

యెరూషలేమునుండి బబులోనునకు అతడు చెరగొనిపోయిన జనులకందరికిని పంపించిన మాటలు 

ఇవె 

వచనము 42 

యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి 

జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

2 రాజులు 15:10 => యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము అతనిమీద కుటర్చేసి, జనులు 

చూచుచుండగా అతనిమీద పడి అతనిని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:39 => అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 

వచనము 43 

హెబోర్ను కుమారులు కోరహు తపూప్య రేకెము షెమ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:18 => మలీక్రాము పెదాయా షెనజజ్రు యెకమాయ్ హోషామా నెదబాయ్. 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

2 రాజులు 25:25 => అయితే ఏడవ మాసమందు రాజ వంశజుడగు ఎలీషామాకు పుటిట్న నెతనాయ్ 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలు పదిమంది మనుషుయ్లను పిలుచుకొని వచిచ్ గెదలాయ్మీద పడగా అతడు 

మరణమాయెను. మరియు మిసాప్లో అతనియొదద్నునన్ యూదులను కలీద్యులను అతడు 

హతముచేసెను. 

వచనము 44 

Page  of 117 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

షెమ యోరెక్యాము తండిర్యైన రహమును కనెను, రేకెము షమమ్యిని కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును 

యెరీయోతునందును పిలల్లను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

నిరగ్మకాండము 4:22 => అపుప్డు నీవు ఫరోతో ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా జేయ్షఠ్పుతుర్డు; 

నిరగ్మకాండము 4:23 => ననున్ సేవించునటుల్ నా కుమారుని పోనిమమ్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను; 

వాని పంపనొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ జేయ్షఠ్పుతుర్ని చంపెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

యెహోషువ 15:24 => హాసోరు యితాన్ను జీఫు 
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1 సమూయేలు 23:19 => జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు వచిచ్ 

యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్ హకీలా మనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ సథ్లములయందు మా 

మధయ్ దావీదు దాగియునాన్డే. 

1 సమూయేలు 26:1 => అంతట జీఫీయులు గిబియాలో సౌలునొదద్కు వచిచ్ దావీదు యెషీమోను 

ఎదుట హకీలా మనయ్ములో దాగియునాన్డని తెలియజేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:23 => మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు 

పటట్ణములను కెనాతును దాని ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి 

తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:45 => షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు 

తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:49 => మరియు అది మదమ్నాన్కు తండిర్యైన షయపును మకేబ్నాకును 

గిబాయ్కు తండిర్యైన షెవానును కనెను. కాలేబు కుమారెత్కు అకాస్ అని పేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:52 => కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే 

హజీహమీమ్ను హోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:29 => గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో కాపురముండెను. 

ఇతని భారయ్పేరు మయకా; 

ఎజార్ 2:21 => బేతెల్హేము వంశసుథ్లు నూట ఇరువది ముగుగ్రు, 

ఎజార్ 2:22 => నెటోపా వంశసుథ్లు ఏబది ఆరుగురు, 

ఎజార్ 2:23 => అనాతోతు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది యెనమండుగురు, 

ఎజార్ 2:24 => అజామ్వెతు వంశసుథ్లు నలువది యిదద్రు, 

ఎజార్ 2:25 => కిరాయ్తారీము కెఫీరా బెయేరోతు అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల నలువది 

ముగుగ్రు, 
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ఎజార్ 2:26 => రామాగెబ అనువారి వంశసుథ్లు ఆరువందల ఇరువది యొకక్రు, 

ఎజార్ 2:27 => మికమ్షు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది ముగుగ్రు, 

ఎజార్ 2:28 => బేతేలు హాయి మనుషుయ్లు రెండువందల ఇరువది యిదద్రు, 

ఎజార్ 2:29 => నెబో వంశసుథ్లు ఏబది ఇదద్రు,  

ఎజార్ 2:30 => మగీబ్షు వంశసుథ్లు నూట ఏబది ఆరుగురు, 

ఎజార్ 2:31 => ఇంకొక ఏలాము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల ఏబది నలుగురు, 

ఎజార్ 2:32 => హారీము వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువదిమంది, 

ఎజార్ 2:33 => లోదుహదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల ఇరువది యయిదుగురు, 

ఎజార్ 2:34 => యెరికో వంశసుథ్లు మూడువందల నలువది యయిదుగురు, 

ఎజార్ 2:35 => సెనాయా వంశసుథ్లు మూడు వేల ఆరు వందల ముపప్ది మంది, 

నెహెమాయ్ 7:25 => గిబియోను వంశసుథ్లు తొంబది యయిదుగురును 

నెహెమాయ్ 7:26 => బేతెల్హేము నెటోపా వారు నూట ఎనుబది యెనమండుగురును 

నెహెమాయ్ 7:27 => అనాతోతు వారు నూట ఇరువది యెనమండుగురు 

నెహెమాయ్ 7:28 => బేతజామ్వెతు వారు నలువది యిదద్రును 

నెహెమాయ్ 7:29 => కిరయ్తాయ్రీము కెఫీరా బెయేరోతుల వారు ఏడువందల నలువది ముగుగ్రును 

నెహెమాయ్ 7:30 => రామా గెబల వారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును 

నెహెమాయ్ 7:31 => మికమ్షు వారు నూట ఇరువది యిదద్రును 

నెహెమాయ్ 7:32 => బేతేలు హాయిల వారు నూట ఇరువది ముగుగ్రును  

నెహెమాయ్ 7:33 => రెండవ నెబో వారు ఏబది యిదద్రును 

నెహెమాయ్ 7:34 => రెండవ ఏలాము వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల ఏబది నలుగురును 

నెహెమాయ్ 7:35 => హారిము వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువది మందియు 

నెహెమాయ్ 7:36 => యెరికో వంశసుథ్లు మూడువందల నలువది యయిదుగురును 

నెహెమాయ్ 7:37 => లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల ఇరువది యొకరును 

నెహెమాయ్ 7:38 => సెనాయా వంశసుథ్లు మూడువేల తొమిమ్ది వందల ముపప్ది మందియు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

వచనము 45 

షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు తండిర్. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 46 

కాలేబు ఉపపతిన్యైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును కనెను, హారాను గాజేజును కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 47 

యెహద్యి కుమారులు రెగెము యోతాము గేషాను పెలెటు ఏయిఫా షయపు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => శోకో, అదులాల్ము, గాతు, 

యెహోషువ 15:58 => హలూహ్లు బేతూస్రు గెదోరు మారాతు 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:35 => గిబియోను తండిర్యైన యెహీయేలు గిబియోనులో 

కాపురముండెను, అతని భారయ్పేరు మయకా. 

నెహెమాయ్ 3:16 => అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు 

కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను . అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ 

సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 

వచనము 48 

కాలేబు ఉపపతిన్యైన మయకా షెబెరును తిరహ్నాను కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును 

యెరీయోతునందును పిలల్లను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:48 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన మయకా షెబెరును తిరహ్నాను కనెను. 

వచనము 49 

మరియు అది మదమ్నాన్కు తండిర్యైన షయపును మకేబ్నాకును గిబాయ్కు తండిర్యైన షెవానును కనెను. 

కాలేబు కుమారెత్కు అకాస్ అని పేరు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 50 

ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము 

తండిర్యైన శోబాలును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:46 => కాలేబు ఉపపతిన్యైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును 

కనెను, హారాను గాజేజును కనెను. 

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. 

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. 
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వచనము 51 

బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన హారేపును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

యెహోషువ 15:31 => ఎలోత్లదు కెసీలు హోరామ్ సికల్గు మదమ్నాన్ 

యెషయా 10:31 => మదేమ్నా జనులు పారిపోవుదురు గిబానివాసులు పారిపోదురు 

యెహోషువ 15:57 => కయీను గిబియా తిమాన్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పది పటట్ణములు. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

యెహోషువ 15:17 => కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను 

గనుక అతడు తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ 

పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 

వచనము 52 

కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే హజీహమీమ్ను హోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:20 => హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి బెసలేలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:53 => కిరయ్తాయ్రీము కుమారులెవరనగా ఇతీర్యులును పూతీయులును 

షుమామ్తీయులును మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయులును ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 

Page  of 123 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

యెహోషువ 15:9 => ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ నడికొపుప్నుండియు నెఫోత్య నీళల్యూట 

యొదద్నుండియు ఏఫోర్నుకొండ పురములవరకు వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీమను బాలావరకు 

సాగెను. 

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. 

ఆదికాండము 4:20 => ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో 

నివసించువారికి మూలపురుషుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును 

హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు 

హూరునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ 

పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:35 => గిబియోను తండిర్యైన యెహీయేలు గిబియోనులో 

కాపురముండెను, అతని భారయ్పేరు మయకా. 

ఎజార్ 2:21 => బేతెల్హేము వంశసుథ్లు నూట ఇరువది ముగుగ్రు, 
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మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

వచనము 53 

కిరయ్తాయ్రీము కుమారులెవరనగా ఇతీర్యులును పూతీయులును షుమామ్తీయులును 

మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయులును ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును 

హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు 

హూరునకు కుమారులు. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

రూతు 1:19 => వారు బేతెల్హేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరి వారందరు వారియొదద్కు గుంపుకూడి 

వచిచ్ఈమె నయోమి గదా అని అనుకొనుచుండగా 

రూతు 2:4 => బోయజు బేతెల్హేమునుండి వచిచ్ యెహోవా మీకు తోడై యుండును గాకని చేను 

కోయువారితో చెపప్గా వారు యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాకనిరి. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:54 => శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును 

యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ 

జారీయులును. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

వచనము 54 

శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన 

అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ జారీయులును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:2 => శోబాలు కుమారుడైన రెవాయా యహతును కనెను, యహతు 

అహూమైని లహదును కనెను, ఇవి సొరాతీయుల వంశములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ 

పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 

వచనము 55 

యబేబ్జులో కాపురమునన్ లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులును షిమాయ్తీయులును 

శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటివారికి తండిర్యైన హమాతువలన పుటిట్న కేనీయుల 

సంబంధులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:40 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు, 

2 సమూయేలు 23:38 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు,  

యెహోషువ 15:33 => మైదానములో ఏవనగా ఎషాత్యోలు జొరాయ్ అషాన్ 
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యెహోషువ 19:41 => వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ జొరాయ్ 

నాయ్యాధిపతులు 13:2 => ఆ కాలమున దాను వంశసుథ్డును జొరాయ్పటట్ణసుథ్డు నైన మానోహ అను 

నొకడుండెను. అతని భారయ్ గొడార్లై కానుపు లేకయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:25 => మరియు యెహోవా ఆతమ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ 

మహనెదానులో అతని రేపుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:31 => అపుప్డు అతని సవ్దేశజనులును అతని తండిర్ యింటివారందరును 

కూడి అతనిని మోసికొనివచిచ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ అతని తండిర్యైన మానోహ 

సమాధిలో అతని పాతిపెటిట్రి . అతడు ఇరువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు 

అధిపతిగానుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:2 => శోబాలు కుమారుడైన రెవాయా యహతును కనెను, యహతు 

అహూమైని లహదును కనెను, ఇవి సొరాతీయుల వంశములు. 

Page  of 127 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

 

1 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 3	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న 

అమోన్ను జేయ్షుఠ్డు; కరెమ్లీయురాలైన అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:30 => నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా 

కుమారుడగు హేలెదు, 

2 సమూయేలు 23:29 => నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుటిట్న హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో పుటిట్న రీబై కుమారుడైన ఇతత్యి, 

ఎజార్ 2:22 => నెటోపా వంశసుథ్లు ఏబది ఆరుగురు, 

నెహెమాయ్ 7:26 => బేతెల్హేము నెటోపా వారు నూట ఎనుబది యెనమండుగురును 

నెహెమాయ్ 12:28 => అపుప్డు గాయకుల వంశసుథ్లు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ మైదాన 

భూమిలోనుండియు నెటోపాతి యొకక్ గార్మములలోనుండియు కూడుకొని వచిచ్రి. 

యెహోషువ 16:2 => తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ 

దేశమువరకు అరణయ్ము వాయ్పించును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 4:2 => శోబాలు కుమారుడైన రెవాయా యహతును కనెను, యహతు 

అహూమైని లహదును కనెను, ఇవి సొరాతీయుల వంశములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 
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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. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

వచనము 2 

గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబా ష్లోము మూడవవాడు, హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసు త్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను 

వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

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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నాయ్యాధిపతులు 1:16 => మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు యూదా వంశసుథ్లతో కూడ 

ఖరూజ్రచెటల్ పటట్ణములోనుండి అరాదు దకిష్ణదికుక్లోని యూదా అరణయ్మునకు వెళిల్ అకక్డ చేరి ఆ 

జనముతో నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:11 => దెబోరాయు అతనితోకూడ పోయెను. అంతకులోగా కయీనీయుడైన 

హెబెరు మోషే మామయైన హోబాబు సంతతివారైన కయీనీయులనుండి వేరుపడి కెదెషునొదద్నునన్ 

జయననీన్ములోని మసత్కివృక్షము నొదద్ తన గుడారమును వేసికొనియుండెను. 

1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళిల్పోయిరి. 

2 రాజులు 10:15 => అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు 

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల నాకునన్టుట్గా నాయెడల 

నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను. ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని 

చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 

యిరిమ్యా 35:2 => నీవు రేకాబీయులయొదద్కు పోయి వారితో మాటలాడి, యెహోవా 

మందిరములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొనివచిచ్, తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని 

సెలవియయ్గా 

యిరిమ్యా 35:3 => నేను, యిరీమ్యా కుమారుడును యజనాయ్ మనుమడునైన హబజిజ్నాయ్ను అతని 

సహోదరులను అతని కుమారులనందరిని, అనగా రేకాబీయుల కుటుంబికులనందరిని, తోడుకొని 

వచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 35:4 => యెహోవా మందిరములో దైవ జనుడగు యిగద్లాయ్ కుమారుడైన హానాను 

కుమారుల గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచ్తిని. అది రాజులగదికి సమీపమున దావ్రపాలకుడును 

షలూల్ము కుమారుడునైన మయశేయా గదికి పైగా ఉండెను. 
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యిరిమ్యా 35:5 => నేను రేకాబీయుల యెదుట దార్కాష్రసముతో నిండిన పాతర్లను గినెన్లను పెటిట్ 

దార్కాష్రసము తార్గుడని వారితో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 

యిరిమ్యా 35:7 => మరియు మీరు ఇలుల్ కటుట్కొనవదుద్, వితత్నములు వితత్వదుద్, దార్క్షతోట 

నాటవదుద్, అది మీకుండనేకూడదు; మీరు పరవాసముచేయు దేశములో దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ 

దినములనిన్యు గుడారములలోనే మీరు నివసింపవలెనని అతడు మాకాజాఞ్పించెను. 

యిరిమ్యా 35:8 => కావున మా పితరుడైన రేకాబు కుమారుడగు యెహోనాదాబు మాకాజాఞ్పించిన 

సమసత్ విషయములలో అతని మాటనుబటిట్ మేముగాని మా భారయ్లుగాని మా కుమారులుగాని మా 

కుమారెత్లుగాని దార్కాష్రసము తార్గుటలేదు. 

యిరిమ్యా 35:19 => కాబటిట్ ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సనిన్ధిలో నిలుచుటకు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబునకు సంతతివాడు 

ఎనన్డునుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 

వచనము 3 

అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

2 సమూయేలు 3:2 => హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులెవరనగా, అమోన్ను అను అతని 

జేయ్షఠ్పుతుర్డు యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయమువలన పుటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 3:3 => కిలాయ్బు అను రెండవవాడు కరెమ్లీయుడగు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలు 

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబా ష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 

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 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 13:29 => అబా ష్లోము ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న వారు చేయగా రాజకుమారులందరును 

లేచి తమ కంచరగాడిదల నెకిక్ పారిపోయిరి. 

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 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.  

యెహోషువ 15:56 => యొకె ద్ యాము జానోహ  

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

వలన పుటెట్ను. మూడవవాడైన అబా ష్లోము గెషూరు రాజగు తలమ్యి కుమారెత్యగు మయకావలన 

పుటెట్ను. 
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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 సమూయేలు 25:40 => దావీదు సేవకులు కరెమ్లులోనునన్ అబీగయీలు నొదద్కు వచిచ్దావీదు 

మముమ్ను పిలిచి నినున్ పెండిల్చేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా 

1 సమూయేలు 25:41 => ఆమె లేచి సాగిలపడి నా యేలినవాని చితత్ము; నా యేలినవాని సేవకుల 

కాళుల్ కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిదధ్ముగా నునాన్నని చెపిప్ 

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

పనికతెత్లతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భారయ్లను పెండిల్చేసికొని 

అరువదిమంది ఉపపతున్లను తెచుచ్కొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది 

కుమారెత్లను కనెను; అయితే తన భారయ్లందరికంటెను ఉపపతున్లందరికంటెను అబా ష్లోము 

కుమారెత్యైన మయకాను అతడు ఎకుక్వగా పేర్మించెను. 

ఎజార్ 8:2 => ఫీనెహాసు వంశములో గెరో ష్మును, ఈతామారు వంశములో దానియేలును, దావీదు 

వంశములో హటూ ట్షును, 
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వచనము 4 

ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు తామారను నొక 

సుందరవతియగు సహోదరి యుండగా దావీదు కుమారుడగు అమోన్ను ఆమెను మోహించెను. 

2 సమూయేలు 13:20 => ఆమె అనన్యగు అబా ష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబా ష్లోము ఇంటనుండెను. 

2 సమూయేలు 13:21 => ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు బహురౌదర్ము 

తెచుచ్కొనెను. 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

2 సమూయేలు 13:23 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఎఫార్యిమునకు సమీపమందుండు 

బయలాద్సోరులో అబా ష్లోము గొఱఱ్ల బొచుచ్ కతిత్రించుకాలము రాగా అబా ష్లోము రాజకుమారుల 

నందరిని విందునకు పిలిచెను. 

2 సమూయేలు 13:24 => అబా ష్లోము 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 అబా ష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 13:26 => అయితే దావీదు వెళల్నొలల్క అబా ష్లోమును దీవించి పంపగా అబా ష్లోము 

నీవు రాకపోయినయెడల నా అనన్యగు అమోన్ను మాతోకూడ వచుచ్నటుల్ సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవి 

చేసెను. అతడు నీయొదద్కు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా 
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2 సమూయేలు 13:27 => అబా ష్లోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమోన్నును తన 

కుమారులందరును అతనియొదద్కు పోవచుచ్నని సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 13:38 => అబా ష్లోము పారిపోయి గెషూరునకు వచిచ్ అకక్డ మూడు 

సంవతస్రములునన్ తరువాత 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబా ష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబా ష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 19:4 => రాజు ముఖము కపుప్కొని అబా ష్లోమా నా కుమాడుడా అబా ష్లోమా నా 

కుమారుడా నా కుమారుడా, అని కేకలు వేయుచు ఏడుచ్చుండగా, 

2 సమూయేలు 19:5 => రాజు అబా ష్లోమునుగూరిచ్ 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 

Page  of 136 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబా ష్లోము 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 19:8 => రాజు గుమమ్ములో కూరుచ్నాన్డను మాట జనులందరు విని రాజును 

దరిశ్ంప వచిచ్రిగాని ఇశార్యేలువారు తమ తమ యిండల్కు పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 19:9 => అంతట ఇశార్యేలువారి గోతర్ములకు చేరికైన జనులందరు ఇటల్నుకొనిరి 

మన శతుర్వుల చేతిలోనుండియు, ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండియు మనలను విడిపించిన రాజు 

అబా ష్లోమునకు భయపడి దేశములోనుండి పారిపోయెను. 

2 సమూయేలు 19:10 => మనమీద మనము రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసిన అబా ష్లోము 

యుదద్మందు మరణమాయెను. కాబటిట్ మనము రాజును మరల తోడుకొని వచుచ్టనుగూరిచ్ ఏల 

మాటాల్డకపోతివిు? 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:23 => మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు 

పటట్ణములను కెనాతును దాని ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి 

తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 

యెహోషువ 13:13 => అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల 

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 14:23 => అబా ష్లోమును యెరూషలేమునకు తోడుకొని వచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 14:32 => అబా ష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 

పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 3:4 => నాలుగవవాడగు అదోనీయా హగీగ్తువలన పుటెట్ను. అయిదవవాడగు షెఫటయ్ 

అబీటలువలన పుటెట్ను. 

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. 

2 సమూయేలు 13:37 => అయితే అబా ష్లోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తలమ్యి అను 

గెషూరు రాజునొదద్ చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు అంగలారుచ్చుండెను.  

1 రాజులు 1:6 => అతని తండిర్ నీవు ఈలాగున ఏల చేయుచునాన్వని అతనిచేత ఎపుప్డును 

విచారించి అతనికి నొపిప్ కలుగజేయలేదు. చూచుటకు అతడు బహు సౌందరయ్ము గలవాడు, 

అబా ష్లోము తరువాత పుటిట్నవాడు. 

వచనము 5 
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యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న 

వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

అను నలుగురు 

2 సమూయేలు 6:23 => మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.  

2 సమూయేలు 3:5 => ఆరవవాడగు ఇతెర్యాము దావీదునకు భారయ్యగు ఎగాల్వలన పుటెట్ను. వీరు 

హెబోర్నులో దావీదునకు పుటిట్న కుమారులు. 

వచనము 6 

ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  

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

సంవతస్రములు ఆరు మాసములు. 

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. 

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

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

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

పరిపాలన చేసెను. 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 
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2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

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

సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు 

సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 

వచనము 7 

ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

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. 

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. 

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 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 
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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 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

వచనము 8 

ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:5 => ఇభారు ఏలీషూవ ఎలాప్లెటు 

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

1 సమూయేలు 14:5 => ఒకదాని కొముమ్ మికమ్షు ఎదుట ఉతత్రపు వైపునను, రెండవదాని కొముమ్ 

గిబియా యెదుట దకిష్ణపు వైపునను ఉండెను. 

వచనము 9 

సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు అబీయా. 

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

వచనము 10 

అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => ఎలీషామా బెయెలెయ్దా ఎలీపేలెటు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => ఎలీషామా బెయెలెయ్దా ఎలీపేలెటు. 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 
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2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

వచనము 11 

యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు 

యోవాషు కుమారుడు, 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 

2 సమూయేలు 13:1 => తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబా ష్లోమునకు 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 అబా ష్లోము 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 అబా ష్లోము ఆమెను చూచి నీ అనన్యగు అమోన్ను 

నినున్ కూడినాడు గదా? నా చెలీల్ నీవు ఊరకుండుము; అతడు నీ అనేన్ గదా, యిందునుగూరిచ్ 

చింతపడవదద్నెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అనన్యగు అబా ష్లోము ఇంటనుండెను. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

వచనము 12 

యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము 

కుమారుడు 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 14:31 => రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందునన్ తన 

పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని తలిల్ నయమాయను ఒక అమోమ్నీయురాలు; అతని 

కుమారుడైన అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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1 రాజులు 15:6 => రెహబాము1 బర్దికిన దినములనిన్యు అతనికిని యరొబామునకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండెను. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

1 రాజులు 15:1 => నెబాతు కుమారుడును రాజునైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ 

సంవతస్రమున అబీయాము యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు 

అబీయా యూదావారిమీద ఏలనారంభించెను. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => అబీయా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంపగా జనులు అతనిని దావీదు 

పటట్ణమందు పాతిపెటిట్రి; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన ఆసా రాజాయెను. ఇతని 

దినములలో దేశము పది సంవతస్రములు నెమమ్ది పొందెను. 

1 రాజులు 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు 

రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

1 రాజులు 22:41 => ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో 

నాలుగవ సంవతస్రమందు యూదాను ఏలనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక 

జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని 

కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 13 

యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ 

కుమారుడు, 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:24 => యెహోరాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుల సమాధిలో 

దావీదుపురమునందు పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన అహజాయ్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => వారు యూదా దేశముమీదికి వచిచ్ దానిలో చొరబడి రాజ 

నగరునందు దొరకిన సమసత్ పదారథ్ములను అతని కుమారులను భారయ్లను పటుట్కొనిపోయిరి; అతని 

కుమారులలో కనిషుఠ్డైన యెహోయాహాజు తపప్ అతనికి ఒకక్ కుమారుడైనను విడువబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

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 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => తరువాత అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును పిలిపించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్వలసినదని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:21 => యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ఏడేండల్వాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => యోవాషు ఏలనారంభించినపుప్డు ఏడు సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడై యెరూషలేములో నలువది ఏండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ బెయేరె ష్బా కాపురసుథ్రాలైన 

జిబాయ్. 

2 రాజులు 12:1 => యెహూ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు యోవాషు ఏలనారంభించి 

యెరూషలేములో నలువది సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ బెయేరె ష్బా సంబంధురాలైన జిబాయ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => అరబీయులతో కూడ దండు విడియుచోటికి వచిచ్నవారు 

పెదద్వారినందరిని చంపిరిగనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు అతని కడగొటుట్ కుమారుడైన అహజాయ్ను 

అతనికి బదులుగా రాజును చేసిరి. ఈ పర్కారము యూదారాజగు యెహోరాము కుమారుడైన అహజాయ్ 

రాజయ్ము బొందెను. 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

Page  of 149 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

వచనము 14 

మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా కుమారుడు. 

2 రాజులు 14:1 => ఇశార్యేలు రాజును యెహోయాహాజు కుమారుడునైన యెహోయాషు 

ఏలుబడిలో రెండవ సంవతస్రమందు యూదా రాజును యోవాషు కుమారుడునైన అమజాయ్ 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => అమజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యిరువది తొమిమ్ది సంవతస్రములు యెరూషలేములో ఏలెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము 

కాపురసుథ్రాలు, ఆమె పేరు యెహోయదాద్ను. 

2 రాజులు 14:21 => అపుప్డు యూదా జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన అజరాయ్ను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 15:30 => అపుప్డు ఏలా కుమారుడైన హోషేయ ఇశార్యేలు రాజును రెమలాయ్ 

కుమారుడునైన పెకహుమీద కుటర్చేసి, అతనిమీద పడి అతని చంపి, యూదా రాజైన ఉజిజ్యా 

కుమారుడైన యోతాము ఏలుబడిలో ఇరువదియవ సంవతస్రమున అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 
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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 రాజులు 15:32 => ఇశార్యేలురాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు ఏలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమున యూదారాజైన ఉజిజ్యా కుమారుడగు యోతాము ఏలనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => యోతాము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్; ఆమె పేరు 

యెరూషా. 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => అతని కుమారులనుగూరిచ్యు, అతనిమీద చెపప్బడిన అనేకమైన 

దేవోకుత్లనుగూరిచ్యు, అతడు దేవుని మందిరమును బాగుచేయుటనుగూరిచ్యు రాజుల సటీక 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన అమజాయ్ రాజాయెను. 

వచనము 15 

యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షుఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు యెహోయాకీము, మూడవవాడు 

సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

2 రాజులు 16:1 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు ఏలుబడిలో పదునేడవ సంవతస్రమందు 

యూదారాజైన యోతాము కుమారుడగు ఆహాజు ఏలనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది సంవతస్రములవాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ 

కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

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. 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

2 రాజులు 18:1 => ఇశార్యేలు రాజును ఏలా కుమారుడునైన హోషేయ యేలుబడిలో మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదారాజును ఆహాజు కుమారుడునైన హిజిక్యా యేలనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => హిజిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యిరువదితొమిమ్ది సంవతస్రములు యెరూషలేములో ఏలెను. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారెత్, ఆమె పేరు 

అబీయా. 
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మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

2 రాజులు 21:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో 

ఏబదియయిదు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు హెఫిస్బా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

వచనము 16 

యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని కుమారుడు సిదిక్యా. 

2 రాజులు 21:19 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై 

యెరూషలేమునందు రెండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు 

కుమారెత్యైన మెషులెల్మెతు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:21 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 
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2 రాజులు 22:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు 

ముపప్దియొక సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ బొసక్తు ఊరివాడగు అదాయాకు కుమారెత్యైన 

యెదీదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

2 రాజులు 23:30 => అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు జనులు 

యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి 

మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి. 

2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:5 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచుటచేత 

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.  
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2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

2 రాజులు 24:18 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువదియొక సంవతస్రములవాడు; 

అతడు యెరూషలేమునందు పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:11 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యొకటేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 23:30 => అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు జనులు 

యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి 

మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:1 => అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన 

యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా 

నియమించిరి. 

యిరిమ్యా 22:11 => తన తండిర్యైన యోషీయాకు పర్తిగా ఏలినవాడై యీ సథ్లములోనుండి 

వెళిల్పోయిన యూదా రాజైన యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు ఇకక్డికి తిరిగిరాడు; 

వచనము 17 

యకొనాయ్ కుమారులు అసీస్రు షయలీత్యేలు 

2 రాజులు 23:31 => యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్యగు 

హమూటలు. 
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2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

2 రాజులు 23:36 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమున పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ రూమా ఊరివాడైన పెదాయా 

కుమారెత్యగు జెబూదా. 

2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని 

కుమారుడు సిదిక్యా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:1 => అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన 

యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:4 => అతని సహోదరుడైన ఎలాయ్కీమును యూదామీదను 

యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెటెట్ను. నెకో 

అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును పటుట్కొని ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయెను.  

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. 

యిరిమ్యా 21:1 => రాజైన సిదిక్యా మలీక్యా కుమారుడైన పషూరును యాజకుడగు మయశేయా 

కుమారుడైన జెఫనాయ్ను పిలిపించి 
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యిరిమ్యా 22:11 => తన తండిర్యైన యోషీయాకు పర్తిగా ఏలినవాడై యీ సథ్లములోనుండి 

వెళిల్పోయిన యూదా రాజైన యోషీయా కుమారుడగు షలూల్మునుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అతడు ఇకక్డికి తిరిగిరాడు; 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 37:1 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు యూదా దేశములో రాజుగా నియమించిన 

యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యెహోయాకీము కుమారుడైన కొనాయ్కు పర్తిగా రాజయ్ము 

చేయుచుండెను. 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

వచనము 18 

మలీక్రాము పెదాయా షెనజజ్రు యెకమాయ్ హోషామా నెదబాయ్. 

2 రాజులు 24:6 => యెహోయాకీము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన 

యెహోయాకీను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 24:8 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు పదునెనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమునందు మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన ఎలాన్తాను కుమారెత్యగు 

నెహుషాత్ అతని తలిల్. 

2 రాజులు 25:27 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను 

ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును 

తెపిప్ంచి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:9 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు నెలల పది దినములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను 

యిరిమ్యా 22:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము 

కుమారుడగు కొనాయ్ నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీదనుండియు నినున్ 

ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షుఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:8 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు 

హేయదేవతలను పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

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. 

యిరిమ్యా 22:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు సంతానహీనుడనియు, తన 

దినములలో వరిధ్లల్నివాడనియు ఈ మనుషుయ్నిగూరిచ్ వార్యుడి; అతని సంతానములో ఎవడును 
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వరిధ్లల్డు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూరుచ్ండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో 

రాజుగా నుండడు. 

యిరిమ్యా 37:1 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు యూదా దేశములో రాజుగా నియమించిన 

యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యెహోయాకీము కుమారుడైన కొనాయ్కు పర్తిగా రాజయ్ము 

చేయుచుండెను. 

వచనము 19 

పెదాయా కుమారులు జెరుబాబ్బెలు షిమీ; జెరుబాబ్బెలు కుమారులు మెషులాల్ము హననాయ్; షెలోమీతు 

వారికి సహోదరి. 

ఎజార్ 3:2 => యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును యాజకులైన అతని సంబంధులును 

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును అతని సంబంధులును లేచి, దైవజనుడైన మోషే 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడిన పర్కారముగా దహనబలులు అరిప్ంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని బలిపీఠమును కటిట్రి. 

ఎజార్ 3:8 => యెరూషలేములోనుండు దేవుని యొకక్ మందిరమునకు వారు వచిచ్న రెండవ 

సంవతస్రము రెండవ నెలలో షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును, యోజాదాకు కుమారుడైన 

యేషూవయును, చెరలోనుండి విడిపింపబడి యెరూషలేమునకు వచిచ్న వారందరును పని ఆరంభించి, 

యిరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని పై యీడుగల లేవీయులను యెహోవా మందిరము యొకక్ 

పనికి నిరణ్యించిరి. 

ఎజార్ 5:2 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును 

లేచి యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటట్నారంభించిరి. మరియు దేవుని యొకక్ 

పర్వకత్లు వారితోకూడ నుండి సహాయము చేయుచువచిచ్రి. 

మతత్యి 1:12 => బబులోనుకు కొనిపోబడిన తరువాత యెకొనాయ్ షయలీత్యేలును కనెను, 

షయలీత్యేలు జెరుబాబ్బెలును కనెను; 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:8 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు 

హేయదేవతలను పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

నెహెమాయ్ 12:1 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతో కూడ వచిచ్న యాజకులును 

లేవీయులును వీరే. యేషూవ శెరాయా యిరీమ్యా ఎజార్ 

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

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. 

హగగ్యి 1:1 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల మొదటి 

దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయలీత్యేలు 

కుమారుడునైన జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన 

యెహోషువకును యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా 

వచనము 20 

హషుబా ఓహెలు బెరెకాయ్ హసదాయ్ యూషబెసె హ్దు అను మరి యయిదుగురుండిరి. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:41 => షలూల్ము యెకమాయ్ను కనెను, యెకమాయ్ ఎలీషామాను కనెను. 

వచనము 21 
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హననాయ్ కుమారులు పెలటాయ్ యెషయా, రెఫాయా కుమారులును అరాన్ను కుమారులును ఓబదాయ్ 

కుమారులును షెకనాయ్ కుమారులును. 

ఎజార్ 2:2 => యెరూషలేమునకును యూదా దేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు పోవునటుల్గా 

సెలవుపొంది, జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్ శెరాయా రెయేలాయా మొరెద్కై బిలా ష్ను మిసెప్రేతు 

బిగవ్యి రెహూము బయనా అనువారితో కూడ వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల యొకక్ లెకక్యిది. 

ఎజార్ 3:2 => యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును యాజకులైన అతని సంబంధులును 

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును అతని సంబంధులును లేచి, దైవజనుడైన మోషే 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడిన పర్కారముగా దహనబలులు అరిప్ంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని బలిపీఠమును కటిట్రి. 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 1:14 => యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలు 

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

హగగ్యి 2:2 => నీవు యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతోను 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువతోను శేషించిన జనులతోను ఇటల్నుము 

హగగ్యి 2:4 => అయినను యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా జెరుబాబ్బెలూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడవైన యెహోషువా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 
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దేశములోనునన్ సమసత్జనులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పని జరిగించుడి; నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; 

ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

జెకరాయ్ 4:8 => యెహోవా వాకుక్ మరల నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

జెకరాయ్ 4:9 => జెరుబాబ్బెలుచేతులు ఈ మందిరపు పునాది వేసియునన్వి, అతనిచేతులు 

ముగించును, అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని నీవు 

తెలిసికొందువు. 

మతత్యి 1:12 => బబులోనుకు కొనిపోబడిన తరువాత యెకొనాయ్ షయలీత్యేలును కనెను, 

షయలీత్యేలు జెరుబాబ్బెలును కనెను; 

హగగ్యి 2:21 => యూదా దేశపు అధికారియగు జెరుబాబ్బెలుతో ఇటల్నుము ఆకాశమును భూమిని 

నేను కంపింపజేయుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

వచనము 22 

షెకనాయ్ కుమారులలో షెమయా అను ఒకడుండెను; షెమయా కుమారులు ఆరుగురు. హటూ ట్షు 

ఇగాలు బారియహు నెయరాయ్ షాపాతు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 
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నెయరాయ్ కుమారులు ముగుగ్రు. ఎలోయ్యేనై హిజిక్యా అజీర్కాము; 

నెహెమాయ్ 10:22 => పెలటాయ్ హానాను అనాయా 

వచనము 24 

ఎలోయ్యేనై కుమారులు ఏడుగురు; హోదవాయ్ ఎలాయ్షీబు పెలాయా అకూక్బు యోహానాను దెలాయాయ్ 

అనాని. 

ఎజార్ 8:2 => ఫీనెహాసు వంశములో గెరో ష్మును, ఈతామారు వంశములో దానియేలును, దావీదు 

వంశములో హటూ ట్షును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => వారిలో యోవేలు తెగవారు ముఖుయ్లు, రెండవ తెగవారు 

షాపామువారు. షాపామువారును యహనైవారును షాపాతువారును బాషానులో ఉండిరి. 
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వచనము 1 

యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

శోబాలు కుమారుడైన రెవాయా యహతును కనెను, యహతు అహూమైని లహదును కనెను, ఇవి 

సొరాతీయుల వంశములు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 3 

అబీయేతాము సంతతివారెవరనగా యెజెర్యేలు ఇషామ్ ఇదాబ్షు వీరి సహోదరి పేరు హజెజ్లెలోప్ని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

రూతు 4:18 => పెరెసు వంశావళి యేదనగా పెరెసు హెసోర్నును కనెను,  

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 
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లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:18 => హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును 

యెరీయోతునందును పిలల్లను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన 

దానిలో కొంత అపహరించి ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఇశార్యేలునకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న రూబేను కుమారులెవరనగా 

హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన 

ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 

వచనము 4 

మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు 

బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు హూరునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:52 => కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే 

హజీహమీమ్ను హోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:53 => కిరయ్తాయ్రీము కుమారులెవరనగా ఇతీర్యులును పూతీయులును 

షుమామ్తీయులును మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయులును ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:54 => శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును 

యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ 

జారీయులును. 

యెహోషువ 15:33 => మైదానములో ఏవనగా ఎషాత్యోలు జొరాయ్ అషాన్ 
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నాయ్యాధిపతులు 13:25 => మరియు యెహోవా ఆతమ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ 

మహనెదానులో అతని రేపుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

వచనము 5 

తెకోవ తండిర్యైన అషూష్రునకు హెలా నయరా అను ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 15:11 => అందుకు యూదా జనులలో మూడువేలమంది ఏతాములోని 

బండయొదద్కు పోయి సమోస్నును చూచి ఫిలిషీత్యులు మనకు ఏలికలని నీకు తెలియదా? నీవు 

మాకేమి చేసితివని చెపప్గా అతడు వారు నాకెటుల్ చేసిరో అటే ల్ నేను వారికి చేసితిననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

వచనము 6 

నయరా అతనికి అహుజామును హెపెరును తేమనీని హాయ హషాత్రీని కనెను. వీరు నయరాకు పుటిట్న 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:39 => వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు 

తూరుప్ననునన్ పలల్పు సథ్లమునకు పోయి 

యెహోషువ 15:36 => షరాయిము అదీతాయిము గెదేరా గెదెరోతాయిము అనునవి. వాటి పలెల్లు 

పోగా పదునాలుగు పటట్ణములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:19 => అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము 

చేసికొనగా అది అతనికి హూరును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 
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ఆదికాండము 4:20 => ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో 

నివసించువారికి మూలపురుషుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ 

పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

వచనము 7 

హెలా కుమారులెవరనగా జెరెతు సోహరు ఎతాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

ఆదికాండము 4:20 => ఆదా యాబాలును కనెను. అతడు పశువులు గలవాడై గుడారములలో 

నివసించువారికి మూలపురుషుడు. 

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. 

వచనము 8 

కోజు ఆనూబును జోబేబాను హారుము కుమారుడైన అహరేహ్లుయొకక్ వంశములను కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 9 

యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను వేదనపడి యితని కంటినని అతని 

తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 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. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

షూవహు సహోదరుడైన కెలూబు ఎషోత్నునకు తండిర్యైన మెహీరును కనెను. 

ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:23 => తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా అది గరభ్ము ధరించి యొక 

కుమారుని కనెను; తన యింటికి కీడు కలిగినందున ఎఫార్యిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4:21 => దేవుని మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు పెనిమిటియు 

చనిపోయిన సంగతిని తెలిసికొని పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి పోయెనని చెపిప్ తన బిడ డ్కు 

ఈకాబోదు1 అను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:55 => యబేబ్జులో కాపురమునన్ లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులును 

షిమాయ్తీయులును శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటివారికి తండిర్యైన హమాతువలన పుటిట్న 

కేనీయుల సంబంధులు. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

వచనము 12 

ఎషోత్ను బేతార్ఫాను పాసెయను ఈరాన్హాషునకు తండిర్యైన తెహినాన్ను కనెను, వీరు రేకావారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 55:16 => అయితే నేను దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్కొందును యెహోవా ననున్ రకిష్ంచును. 
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కీరత్నలు 99:6 => ఆయన యాజకులలో మోషే అహరోనులుండిరి ఆయన నామమునుబటిట్ పార్రథ్న 

చేయువారిలో సమూయేలు ఉండెను. వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన వారి కుతత్రమిచెచ్ను. 

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. 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 
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1 సమూయేలు 1:17 => అంతట ఏలీ నీవు కేష్మముగా వెళుల్ము; ఇశార్యేలు దేవునితో నీవు 

చేసికొనిన మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెతో చెపప్గా 

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

యెహోషువ 17:14 => అపుప్డు యోసేపు పుతుర్లు యెహోషువతో మా కేల ఒకక్ చీటితో ఒకక్ 

వంతునే సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమే గదా? ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను 

దీవించెనని మనవిచేయగా 
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యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 17:16 => అందుకు యోసేపు పుతుర్లుఆ మనయ్ము మాకు చాలదు; అదియుగాక 

పలల్పుచోటున నివసించు కనానీయుల కందరికి, అనగా బేతెష్యానులోని వారికిని దాని పురములలోని 

వారికిని యెజెర్యేలు లోయలోని వారికిని ఇనుప రథములునన్వనిరి. 

యెహోషువ 17:17 => అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్లైన ఎఫార్యిమీయులను 

మనషీష్యులను చూచి మీరు ఒక విసాత్రజనము, 

యెహోషువ 17:18 => మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ 

మీదే, అది అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు 

ఇ ను ప ర థ ము లుం డి న ను వా రు బ ల వం తు లై యుం డి న ను మీ రు వా రి దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనగలరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:27 => మనషీష్యులు బేతెష్యానును దాని పలెల్లను, తయినాకును దాని 

పలెల్లను, దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను, ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్ నివాసులను, 

మెగిదోద్ పలెల్లను, సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని 

గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:28 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొతిత్గా వెళల్గొటట్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:29 => ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, 

గెజెరులో కనానీయులు వారి మధయ్ను నివసించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:30 => జెబూలూనీయులు కితోర్ను నివాసులను నహలోలు నివాసులను 

వెళల్గొటట్లేదు, కనానీయులు వారి మధయ్ నివసించి వారికి వెటిట్పనులు చేయువారైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:31 => ఆషేరీయులు అకోక్ నివాసులను సీదోను నివాసులను అహాల్బు వారిని 

అకీజ్బువారిని హెలాబ్వారిని అఫెకువారిని రెహోబు వారిని 
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నాయ్యాధిపతులు 1:32 => ఆషేరీయులు దేశనివాసులైన కనానీయులను వెళల్గొటట్క వారి మధయ్ 

నివసించిరి. నఫాత్లీయులు బేతెష్మెషు వారిని బేతనాతువారిని వెళల్గొటట్లేదు గాని 

నాయ్యాధిపతులు 1:33 => బేతెష్మెషు నివాసులచేతను బేతనాతు నివాసులచేతను వెటిట్పనులు 

చేయించుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:34 => అమోరీయులు దానీయులను పలల్పు దేశమునకు దిగనియయ్క 

మనయ్మునకు వారిని వెళల్గొటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:35 => అమోరీయులు అయాయ్లోనునందలి హెరెసు కొండలోను 

షయలీబ్ములోను నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై 

వారిచేత వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి 

నాయ్యాధిపతులు 1:36 => అమోరీయుల సరిహదుద్ అకర్బీబ్ము మొదలుకొని హసెస్లావరకు 

వాయ్పించెను. 

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

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

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

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

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 
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సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

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 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

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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2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను మిముమ్ను దుఃఖపరచునెడల నాచేత దుఃఖపరచబడినవాడు తపప్ 

మరి ఎవడు ననున్ సంతోషపరచును? 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:5 => ఎవడైనను దుఃఖము కలుగజేసి యుండినయెడల, నాకు మాతర్ము కాదు 

కొంతమటుట్కు మీకందరికిని దుఃఖము కలుగజేసియునాన్డు. నేను విశేషభారము వానిమీద 

మోపగోరక యీ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

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; 
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1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 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 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

యోబు 22:27 => నీవు ఆయనకు పార్రథ్నచేయగా ఆయన నీ మనవి నాలకించును నీ మొర్కుక్బళుల్ 

నీవు చెలిల్ంచెదవు. 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

కీరత్నలు 21:4 => ఆయుసుస్ నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని అతని కనుగర్హించి 

యునాన్వు సదాకాలము నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

కీరత్నలు 66:19 => నిశచ్యముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించియునాన్డు ఆయన నా విజాఞ్పన 

ఆలకించియునాన్డు 
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కీరత్నలు 66:20 => దేవుడు నా పార్రథ్నను తోర్సివేయలేదు నాయొదద్నుండి తన కృపను 

తొలగింపలేదు; ఆయన సనున్తింపబడును గాక. 

కీరత్నలు 116:1 => యెహోవా నా మొరను నా వినన్పములను ఆలకించియునాన్డు. కాగా 

నేనాయనను పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

మతత్యి 7:9 => మీలో ఏ మనుషుయ్డైనను తన కుమారుడు తనున్ రొటెట్ను అడిగినయెడల వానికి 

రాతినిచుచ్నా? చేపను అడిగినయెడల పామునిచుచ్నా? 

మతత్యి 7:10 => మీరు చెడ డ్వారై యుండియు మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ నెరిగియుండగా 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

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

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:24 => ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను 

గొపప్విగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

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 2:55 => యబేబ్జులో కాపురమునన్ లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులును 

షిమాయ్తీయులును శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటివారికి తండిర్యైన హమాతువలన పుటిట్న 

కేనీయుల సంబంధులు. 

సామెతలు 23:25 => నీ తలిదండుర్లను నీవు సంతోషపెటట్వలెను నినున్ కనిన తలిల్ని 

ఆనందపరచవలెను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళిల్రి. 

యోహాను 17:15 => నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపొమమ్ని నేను పార్రిథ్ంచుటలేదు గాని 

దుషుట్నినుండి వారిని కాపాడుమని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 
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వచనము 13 

కనజు కుమారులు ఒతీన్యేలు శెరాయా; ఒతీన్యేలు కుమారులలో హతతు అను ఒకడుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 14 

మెయానొతై ఒఫార్ను కనెను, శెరాయా పనివారి లోయలో నివసించువారికి తండిర్యైన యోవాబును 

కనెను, ఆ లోయలోనివారు పనివారై యుండిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 15 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఈరూ ఏలా నయము; ఏలా కుమారులలో కనజు అను 

ఒకడుండెను. 

యెహోషువ 15:17 => కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను 

గనుక అతడు తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:13 => కాలేబు తముమ్డైన కనజు కుమారుడగు ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను 

గనుక కాలేబు తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:9 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా కాలేబు తముమ్డైన 

కనజు యొకక్ కుమారుడగు ఒతీన్యేలును రక్షకునిగా ఇశార్యేలీయులకొరకు నియమించి వారిని 

రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:10 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన 

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:11 => అపుప్డు నలువది సంవతస్రములు దేశము నెమమ్దిపొందెను. అటు 

తరువాత కనజు కుమారుడైన ఒతీన్యేలు మృతినొందెను. 

Page  of 180 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

నాయ్యాధిపతులు 3:11 => అపుప్డు నలువది సంవతస్రములు దేశము నెమమ్దిపొందెను. అటు 

తరువాత కనజు కుమారుడైన ఒతీన్యేలు మృతినొందెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:15 => పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

వచనము 16 

యెహలెల్లేలు కుమారులు జీఫు జీఫా తీరాయ్ అశరేయ్లు. 

2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

నెహెమాయ్ 11:35 => లోదులోను పనివారిలోయ అను ఓనోలోను నివసించిరి. 

ఆదికాండము 36:43 => మగీద్యేలు నాయకుడు ఈరాము నాయకుడు. వీరు తమతమ సావ్సథ్య్మైన 

దేశమందు తమతమ నివాససథ్లముల పర్కారము ఎదోము నాయకులు. ఏశావు ఎదోమీయులకు 

మూలపురుషుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:23 => వారు కుమమ్రివాండల్యి నెతాయీమునందును గెదేరానందును 

కాపురముండిరి; రాజు నియమముచేత అతని పని విచారించుటకై అచచ్ట కాపురముండిరి. 

వచనము 17 

ఎజార్ కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భారయ్ మిరాయ్మును షమమ్యిని 

ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 13:6 => యూదా గోతర్మునకు యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు; 

సంఖాయ్కాండము 13:30 => కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమమ్ళపరచి మనము నిశచ్యముగా 

వెళుల్దుము; దాని సావ్ధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన శకిత్ చాలుననెను. 
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సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

సంఖాయ్కాండము 14:7 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో మేము సంచరించి చూచిన దేశము 

మికిక్లి మంచి దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

సంఖాయ్కాండము 14:30 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

తపప్ మిముమ్ను నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును 

పర్వేశింపరు; ఇది నిశచ్యము. 

యెహోషువ 14:6 => యూదా వంశసుథ్లు గిలాగ్లులో యెహోషువ యొదద్కు రాగా కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఈలాగు మనవిచేసెను కాదేషు బరేన్యలో దైవజనుడైన 

మోషేతో యెహోవా ననున్గూరిచ్యు నినున్గూరిచ్యు చెపిప్నమాట నీ వెరుగుదువు. 

యెహోషువ 14:7 => దేశమును వేగుచూచుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే కాదేషు 

బరేన్యలోనుండి ననున్ పంపినపుప్డు నేను నలువది ఏండల్వాడను; ఎవరికిని భయపడక నేను 

చూచినది చూచినటే ట్ అతనికి వరత్మానము తెచిచ్తిని. 
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యెహోషువ 14:8 => నాతోకూడ బయలుదేరి వచిచ్న నా సహోదరులు జనుల హృదయములను 

కరుగచేయగా నేను నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించితిని. 

యెహోషువ 14:9 => ఆ దినమున మోషే పర్మాణము చేసి నీవు నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించితివి గనుక నీవు అడుగుపెటిట్న భూమి నిశచ్యముగా నీకును నీ 

సంతానమునకును ఎలల్పుప్డును సావ్సథ్య్ముగా ఉండుననెను. 

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. 

యెహోషువ 14:12 => కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు 

దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ 

దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందును. 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

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

నేటివరకు సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది. 

యెహోషువ 15:13 => యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యూదా వంశసుథ్ల మధయ్ను 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకరత్యైన అరాబ్యొకక్ 

పటట్ణమును ఇచెచ్ను, అది హెబోర్ను. 

యెహోషువ 15:14 => అకక్డనుండి కాలేబు అనాకుయొకక్ ముగుగ్రు కుమారులైన షెషయి 

అహీమాను తలమ్యి అను అనాకీయుల వంశీయులను వెళల్గొటిట్ వారిదేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెను. 
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యెహోషువ 15:15 => అకక్డనుండి అతడు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయెను. అంతకుముందు 

దెబీరు పేరు కిరయ్తేస్ఫెరు. 

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. 

యెహోషువ 15:18 => మరియు ఆమె తన పెనిమిటి యింటికి వచిచ్నపుప్డు తన తండిర్ని ఒక 

పొలము అడుగుమని అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచి నీకేమి 

కావలెనని ఆమె నడిగెను. 

యెహోషువ 15:19 => అందుకామె నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దకిష్ణభూమి 

యిచిచ్యునాన్వు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక 

మడుగులను పలల్పు మడుగులను ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 15:20 => యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న కలిగిన 

సావ్సథ్య్మిది. 

నాయ్యాధిపతులు 1:12 => కాలేబు కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్కొని కొలల్బెటుట్వానికి నా కుమారెత్యైన 

అకాస్ను ఇచిచ్ పెండిల్చేసెదనని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 1:13 => కాలేబు తముమ్డైన కనజు కుమారుడగు ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను 

గనుక కాలేబు తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:14 => ఆమె తన పెనిమిటి యింట పర్వేశించినపుప్డు తన తండిర్ని ఒక పొలము 

అడుగుటకు అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు నీకేమి కావలెనని యడిగెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:56 => అయితే ఆ పటట్ణపు పొలములును దాని గార్మములును యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు ఇయయ్బడెను. 

వచనము 18 
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అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును 

జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన 

బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => ఎజార్ కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భారయ్ 

మిరాయ్మును షమమ్యిని ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును కనెను. 

వచనము 19 

మరియు నహము సహోదరియైన హూదీయా భారయ్యొకక్ కుమారులెవరనగా గరీమ్యుడైన కెయీలా 

మాయకాతీయుడైన ఎషెట్మో. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => యెహలెల్లేలు కుమారులు జీఫు జీఫా తీరాయ్ అశరేయ్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => మరియు నహము సహోదరియైన హూదీయా భారయ్యొకక్ 

కుమారులెవరనగా గరీమ్యుడైన కెయీలా మాయకాతీయుడైన ఎషెట్మో. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:57 => అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషెట్మో దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 15:50 => అను దెబీరు అనాబు ఎషెట్మో  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

1 సమూయేలు 30:28 => అరోయేరులోను షిపోమ్తులోను ఎషెత్మోలోను 

వచనము 20 
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షీమోను కుమారులు అమోన్ను రినాన్ బెనా హ్నాను తీలోను. ఇషీ కుమారులు జోహేతు బెనోజ్హేతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => మరియు నహము సహోదరియైన హూదీయా భారయ్యొకక్ 

కుమారులెవరనగా గరీమ్యుడైన కెయీలా మాయకాతీయుడైన ఎషెట్మో. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును 

హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు 

హూరునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:39 => వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు 

తూరుప్ననునన్ పలల్పు సథ్లమునకు పోయి 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 

యెహోషువ 15:58 => హలూహ్లు బేతూస్రు గెదోరు మారాతు 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => శోకో, అదులాల్ము, గాతు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన 

బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ 

కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

యెహోషువ 15:48 => మనయ్ పర్దేశమందు షామీరు యతీత్రు 

1 సమూయేలు 17:1 => ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా 

దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా 
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1 రాజులు 4:10 => అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు 

దేశమంతయు నియమింపబడెను. 

యెహోషువ 15:35 => యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

1 సమూయేలు 17:1 => ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా 

దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా 

1 రాజులు 4:10 => అరుబోబ్తులో హెసెదు కుమారుడు; వీనికి శోకో దేశమును హెపెరు 

దేశమంతయు నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => శోకో, అదులాల్ము, గాతు, 

యెహోషువ 15:48 => మనయ్ పర్దేశమందు షామీరు యతీత్రు 

యెహోషువ 15:34 => జానోహ ఏనగ్నీన్ము తపూప్య ఏనాము 

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. 

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 7:8 => లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కటిట్ంచెను. మరియు 

సొలొమోను తాను వివాహమైన ఫరో కుమారెత్కు ఈ మంటపమువంటి యొక నగరును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 9:16 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో గెజెరుమీదికి వచిచ్ దాని పటుట్కొని అగిన్చేత కాలిచ్ ఆ 

పటట్ణమందునన్ కనానీయులను హతముచేసి దానిని తన కుమారెత్యైన సొలొమోను భారయ్కు 

కటన్ముగా ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 9:24 => ఫరో కుమారెత్ దావీదు పురమునుండి సొలొమోను తనకు కటిట్ంచిన నగరునకెకిక్ 

రాగా అతడు మిలోల్ను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:11 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు నగరునందు నా భారయ్ నివాసము 

చేయవలదు, యెహోవా మందసమునన్ సథ్లములు పర్తిషిఠ్తములు అని చెపిప్, సొలొమోను ఫరో 

కుమారెత్ను దావీదు పటట్ణమునుండి తాను ఆమె కొరకు కటిట్ంచిన నగరునకు రపిప్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => ఎజార్ కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భారయ్ 

మిరాయ్మును షమమ్యిని ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును కనెను. 

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

అనువారును. 

నెహెమాయ్ 3:13 => లోయదావ్రమును హానూనును జానోహ కాపురసుథ్లును బాగుచేసి కటిట్న 

తరువాత దానికి తలుపులను తాళములను గడియలను అమరిచ్ రి . ఇదియుగాక 

పెంటదావ్రమువరకుండు గోడ వెయియ్మూరలదనుక వారు కటిట్రి. 

వచనము 21 

యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా లేకాకు పర్ధానియైన ఏరు మారేషాకు పర్ధానియైన 

లదాద్యు; సనన్పు వసత్రములు నేయు అషేబ్య యింటి వంశకులకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

యెహోషువ 15:44 => వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. ఎకోర్ను దాని గార్మములును 

పలెల్లును, 

1 సమూయేలు 23:1 => తరువాత ఫిలిషీత్యులు కెయీలామీద యుదధ్ము చేసి కలల్ములమీది 

ధానయ్మును దోచుకొనుచునాన్రని దావీదునకు వినబడెను. 

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. 
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1 సమూయేలు 23:3 => దావీదుతో కూడియునన్ జనులు మేము ఇచచ్ట యూదా దేశములో 

ఉండినను మాకు భయముగా నునన్ది; ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ములకెదురుగా కెయీలాకు మేము 

వచిచ్నయెడల మరింత భయము కలుగును గదా అని దావీదుతో అనగా 

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

వెళుల్ము, ఫిలిషీత్యులను నీచేతికి అపప్గించుదునని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 23:5 => దావీదును అతని జనులును కెయీలాకు వచిచ్ ఫిలిషీత్యులతో 

యుదధ్ముచేసి వారిని లెసస్గా హతముచేసి వారి పశువులను దోచుకొనివచిచ్రి. ఈలాగున దావీదు 

కెయీలా కాపురసుథ్లను రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 23:6 => అహీమెలెకు కుమారుడైన అబాయ్తారు ఏఫోదు చేతపటుట్కొని పారిపోయి 

కెయీలాలోనునన్ దావీదునొదద్కు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 23:7 => దావీదు కెయీలాకు వచిచ్న సంగతి సౌలు విని దావీదు దావ్రములును 

అడుడ్గడలునుగల పటట్ణములో పర్వేశించి అందులో మూయబడియునాన్డు, దేవుడతనిని నాచేతికి 

అపప్గించెననుకొనెను. 

1 సమూయేలు 23:8 => కాబటిట్ సౌలు కెయీలాకు పోయి దావీదును అతని జనులను 

ముటట్డింపవలెనని జనులందరిని యుదధ్మునకు పిలువనంపించెను. 

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

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

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

దావీదు మరల మనవి చేయగా యెహోవా వారు నినున్ అపప్గించుదురని సెలవిచెచ్ను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => ఎజార్ కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భారయ్ 

మిరాయ్మును షమమ్యిని ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును కనెను. 

వచనము 22 

యోకీమీయులకును కోజేబాయీయులకును యోవాషువారికిని మోయాబులో పర్భుతవ్మునొందిన 

శారాపీయులకును యాషూబిలెహెమువారికిని అతడు పితరుడు; ఇవి పూరవ్కాలపు సంగతులే. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

వారు కుమమ్రివాండల్యి నెతాయీమునందును గెదేరానందును కాపురముండిరి; రాజు నియమముచేత 

అతని పని విచారించుటకై అచచ్ట కాపురముండిరి. 

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 9:5 => షిలోనీయుల పెదద్వాడైన ఆశాయాయు వాని పిలల్లును. 

ఆదికాండము 38:5 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని వానికి షేలా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆమె వీని కనినపుప్డు అతడు కజీబులో నుండెను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 
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సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

నెహెమాయ్ 11:5 => మరియు షిలోనికి పుటిట్న జెకరాయ్ కుమారునికి పుతుర్డైన యోయారీబు కనిన 

అదాయా కుమారుడైన హజాయాకు కలిగిన కొలోహ్జెకు పుటిట్న బారూకు కుమారుడైన మయశేయా 

నివసించెను. 

వచనము 24 

షిమోయ్ను కుమారులు నెమూయేలు యామీను యారీబు జెరహు షావూలు. 

రూతు 1:2 => ఆ మనుషుయ్ని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భారయ్ పేరు నయోమి; అతని యిదద్రు 

కుమారుల పేళుల్ మహోల్ను కిలోయ్ను; వారు యూదా బేతెల్హేము వారైన ఎఫార్తీయులు; వారు 

మోయాబు దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ కాపురముండిరి. 

వచనము 25 

షావూలునకు షలూల్ము కుమారుడు, షలూల్మునకు మిబాశ్ము కుమారుడు, మిబాశ్మునకు మిషామ్ 

కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:14 => మెయానొతై ఒఫార్ను కనెను, శెరాయా పనివారి లోయలో 

నివసించువారికి తండిర్యైన యోవాబును కనెను, ఆ లోయలోనివారు పనివారై యుండిరి. 

కీరత్నలు 81:6 => వారి భుజమునుండి నేను బరువును దింపగా వారిచేతులు మోతగంపల నెతత్కుండ 

విడుదలపొందెను. 

వచనము 26 

మిషామ్ కుమారులలో ఒకడు హమూమ్యేలు; హమూమ్యేలునకు జకూక్రు కుమారుడు, జకూక్రునకు 

షిమీ కుమారుడు. 
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ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

నిరగ్మకాండము 6:15 => షిమోయ్ను కుమారులు యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు 

కనాను సతరీకి కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమోయ్ను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 26:12 => షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు 

వంశసుథ్లు; యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:13 => జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

వచనము 27 

షిమీకి పదునారుగురు కుమారులును ఆరుగురు కుమారెత్లును కలిగిరి; అయితే అతని సహోదరులకు 

ఎంతోమంది కుమారులు కలుగలేదు; యూదావారు వృదిధ్యైనటుల్ వారి వంశములనిన్యు 

వృదిధ్కాలేదు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 28 

వారు బెయేరె ష్బాలోను మోలాదాలోను హజరు ష్వలులోను 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 
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బిలా హ్లోను ఎజెములోను తోలాదులోను బెతూయేలులోను 

సంఖాయ్కాండము 2:4 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు డెబబ్ది 

నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 2:13 => అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల 

మూడువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:14 => ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

వచనము 30 

హోరామ్లోను సికల్గులోను బేతమ్రాక్బోతులోను హాజరూస్సాలోను బేతీబ్రీలోను షరాయిములోను 

కాపురముండిరి.  

యెహోషువ 15:28 => షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్ హెషోమ్ను 

యెహోషువ 15:29 => బేతెప్లెతు హసరు ష్వలు బెయేరె ష్బా 

యెహోషువ 19:2 => వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్మేదనగా బెయేరె ష్బా షెబ మోలాదా 

యెహోషువ 19:3 => హజరు ష్వలు బాలా ఎజెము ఎలోత్లదు బేతూలు హోరామ్ 

యెహోషువ 19:9 => షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; 

ఏలయనగా యూదా వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి సావ్సథ్య్ము నడుమను 

షిమోయ్నీయులు సావ్సథ్య్ము పొందిరి. 

యెహోషువ 15:26 => హాసోరు కెరీయోతు హెసోర్ను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:45 => షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు 

తండిర్. 

వచనము 31 

దావీదు ఏలుబడివరకు వారు ఆ పటట్ణములలో కాపురముండిరి. 

యెహోషువ 19:3 => హజరు ష్వలు బాలా ఎజెము ఎలోత్లదు బేతూలు హోరామ్ 

యెహోషువ 19:4 => సికల్గు బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా 

యెహోషువ 15:29 => బేతెప్లెతు హసరు ష్వలు బెయేరె ష్బా 

వచనము 32 

ఏతాము అయీను రిమోమ్ను తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళుల్ అయిదు. 

యెహోషువ 19:4 => సికల్గు బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా 

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

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 15:31 => ఎలోత్లదు కెసీలు హోరామ్ సికల్గు మదమ్నాన్ 

యెహోషువ 19:5 => బేతెల్బాయోతు షారూ హెను అనునవి,  

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

నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల వశమున నునన్ది. 

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

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

నెహెమాయ్ 11:28 => సికల్గులోను మెకోనాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

వచనము 33 
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బయలువరకు ఆ పటట్ణముల పొలములు వారి వశమున ఉండెను; ఇవి వారి నివాససథ్లములు, 

వంశావళి పటీ ట్లు వారికుండెను. 

యెహోషువ 19:5 => బేతెల్బాయోతు షారూ హెను అనునవి,  

యెహోషువ 19:6 => వాటి పలెల్లు పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 

వచనము 34 

వారు మెషోబాబు యమేల్కు అమజాయ్ కుమారుడైన యోషా, 

యెహోషువ 19:7 => అయీను రిమోమ్ను ఎతెరు ఆషానును అనునవి; వాటి పలెల్లు పోగా నాలుగు 

పటట్ణములు. 

నాయ్యాధిపతులు 15:11 => అందుకు యూదా జనులలో మూడువేలమంది ఏతాములోని 

బండయొదద్కు పోయి సమోస్నును చూచి ఫిలిషీత్యులు మనకు ఏలికలని నీకు తెలియదా? నీవు 

మాకేమి చేసితివని చెపప్గా అతడు వారు నాకెటుల్ చేసిరో అటే ల్ నేను వారికి చేసితిననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:59 => ఆషాను దాని గార్మములు, బేతెష్మెషు దాని గార్మములు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

జెకరాయ్ 14:10 => యెరూషలేము బెనాయ్మీను గుమమ్మునుండి మూలగుమమ్ము వరకును, అనగా 

మొదటి గుమమ్పు కొనవరకును, హననేయ్లు గుమమ్మునుండి రాజు గానుగుల వరకును వాయ్పించును, 

మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దకిష్ణపుతటుట్న నునన్ రిమోమ్ను వరకు దేశమంతయు మైదానముగా 

ఉండును, 

వచనము 35 

యోవేలు అశీయేలు కుమారుడైన శెరాయాకు పుటిట్న యోషిబాయ్ కుమారుడైన యెహూ. 

యెహోషువ 19:8 => దకిష్ణమున రామతను బాలతెబ్యేరువరకు ఆ పటట్ణముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లనిన్యు ఇవి షిమోయ్నీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:41 => పేళల్ వరుసను వార్యబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా 

దినములలో అచచ్టికి వచిచ్ అచచ్ట కనబడినవారి గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్ వారిని 

హతముచేసి, అచచ్ట తమ గొఱఱ్లకు తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి సాథ్నములను 

ఆకర్మించుకొనియునాన్రు. 

ఎజార్ 8:1 => రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న 

యింటి పెదద్ల వంశావళి. 

వచనము 36 

ఎలోయ్యేనై యహకోబా యెషోహాయా అశాయా అదీయేలు యెశీమీయేలు బెనాయా; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:45 => హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 

వచనము 37 

షెమయాకు పుటిట్న షిమీ కుమారుడైన యెదాయాకు పుటిట్న అలోల్ను కుమారుడైన షిపి కుమారుడైన 

జీజా అనువారు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 38 

పేళల్ వరుసను వార్యబడిన వీరు తమ తమ వంశములలో పెదద్లైయుండిరి; వీరి పితరుల యిండుల్ 

బహుగా వరిధ్లెల్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 39 

వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు తూరుప్ననునన్ పలల్పు సథ్లమునకు పోయి 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 40 
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మంచి బలకరమైన మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల విశాలదేశమును కనుగొనిరి; పూరవ్మందు 

హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:24 => వారి పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారెవరనగా ఏఫెరు ఇషీ ఎలీయేలు 

అజీర్యేలు యిరీమ్యా హోదవాయ్ యహదీయేలు; వీరు కీరిత్పొందిన పరాకర్మశాలులై తమ పితరుల 

యిండల్కు పెదద్లైరి. 

ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

వచనము 41 

పేళల్ వరుసను వార్యబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో అచచ్టికి వచిచ్ అచచ్ట 

కనబడినవారి గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్ వారిని హతముచేసి, అచచ్ట తమ గొఱఱ్లకు 

తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి సాథ్నములను ఆకర్మించుకొనియునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును 

హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు 

హూరునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

యెహోషువ 12:13 => గెదెరు రాజు, హోరామ్ రాజు,  

యెహోషువ 15:58 => హలూహ్లు బేతూస్రు గెదోరు మారాతు 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:7 => గెదోరు ఊరివాడైన యెరోహాము కుమారులగు యోహేలా, జెబదాయ్ 

అనువారును. 

వచనము 42 

షిమోయ్ను కుమారులైన వీరిలో ఐదువందలమంది తమ పైని ఇషీ కుమారులైన పెలటాయ్ను నెయరాయ్ను 

రెఫాయాను ఉజీజ్యేలును అధిపతులగా నిరణ్యించుకొని శేయీరు మనెన్మునకు పోయి 

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 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:10 => జనులు నిరభ్యముగా నునాన్రు గనుక మీరు పోయి వారిమీద 

పడవచుచ్ను. ఆ దేశము నలుదికుక్ల విశాలమైనది, దేవుడు మీచేతికి దాని నపప్గించును, 

భూమిలోనునన్ పదారథ్ములలో ఏదియు అచచ్ట కొదువలేదనిరి. 

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

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 9:23 => అపుప్డు షేమును యాపెతును వసత్రమొకటి తీసికొని తమ యిదద్రి 

భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచివెళిల్ తమ తండిర్ దిసమొలను కపిప్రి; వారి ముఖములు 

వెనుకతటుట్ ఉండుటవలన తమ తండిర్ దిసమొలను చూడలేదు 
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ఆదికాండము 9:24 => అపుప్డు నోవహు మతుత్నుండి మేలుకొని తన చినన్కుమారుడు చేసిన దానిని 

తెలిసికొని 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:26 => మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక కనాను 

అతనికి దాసుడగును.  

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 9:28 => ఆ జలపర్వాహము గతించిన తరువాత నోవహు మూడువందల ఏబది 

యేండుల్ బర్దికెను. 

ఆదికాండము 9:29 => నోవహు బర్దికిన దినములనిన్యు తొమిమ్దివందల ఏబది యేండుల్; 

అపుప్డతడు మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 10:6 => హాము కుమారులు కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను అనువారు. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షుఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

వచనము 43 

అమాలేకీయులలో తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి నేటివరకు అచచ్ట కాపురమునాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:33 => బయలువరకు ఆ పటట్ణముల పొలములు వారి వశమున ఉండెను; 

ఇవి వారి నివాససథ్లములు, వంశావళి పటీ ట్లు వారికుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:34 => వారు మెషోబాబు యమేల్కు అమజాయ్ కుమారుడైన యోషా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:35 => యోవేలు అశీయేలు కుమారుడైన శెరాయాకు పుటిట్న యోషిబాయ్ 

కుమారుడైన యెహూ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:36 => ఎలోయ్యేనై యహకోబా యెషోహాయా అశాయా అదీయేలు 

యెశీమీయేలు బెనాయా; 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:37 => షెమయాకు పుటిట్న షిమీ కుమారుడైన యెదాయాకు పుటిట్న అలోల్ను 

కుమారుడైన షిపి కుమారుడైన జీజా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:38 => పేళల్ వరుసను వార్యబడిన వీరు తమ తమ వంశములలో 

పెదద్లైయుండిరి; వీరి పితరుల యిండుల్ బహుగా వరిధ్లెల్ను. 

2 రాజులు 18:8 => మరియు గాజా పటట్ణమువరకు దాని సరిహదుద్లవరకు కాపరుల 

గుడిసెలయందేమి, పార్కారములుగల పటట్ణములయందేమి, అంతటను అతడు ఫిలిషీత్యులను 

ఓడించెను. 

2 రాజులు 18:9 => రాజైన హిజిక్యా యేలుబడిలో నాలుగవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలు రాజైన 

ఏలా కుమారుడగు హోషేయ యేలుబడిలో ఏడవ సంవతస్రమందు, అషూష్రు రాజైన షలమ్నేసెరు 

షోమోర్ను పటణ్ణముమీదికి వచిచ్ ముటట్డివేసెను. 

2 రాజులు 18:10 => మూడు సంవతస్రములు పూరిత్యైన తరువాత అషూష్రీయులు దాని 

పటుట్కొనిరి. హిజిక్యా యేలుబడిలో ఆరవ సంవతస్రమందు, ఇశార్యేలురాజైన హోషేయ 

యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు షోమోర్ను పటట్ణము పటట్బడెను. 

2 రాజులు 18:11 => తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును 

ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి. 
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2 రాజులు 18:12 => అషూష్రు రాజు ఇశార్యేలు వారిని అషూష్రు దేశములోనికి తీసికొనిపోయి 

గోజాను నది దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను పటట్ణములలోను మాదీయుల పటట్ణములలోను 

వారిని ఉంచెను. 

యెషయా 14:28 => రాజైన ఆహాజు మరణమైన సంవతస్రమున వచిచ్న దేవోకిత్ 

యెషయా 14:29 => ఫిలిషిత్యా, నినున్ కొటిట్న దండము తుతుత్నియలుగా విరువబడెనని అంతగా 

సంతోషింపకుము సరప్బీజమునుండి మిడునాగు పుటుట్ను దాని ఫలము ఎగురు సరప్ము. 

యెషయా 14:30 => అపుప్డు అతిబీదలైనవారు భోజనము చేయుదురు దరిదుర్లు సురకిష్తముగా 

పండుకొందురు కరవుచేత నీ బీజమును చంపెదను అది నీ శేషమును హతము చేయును. 

యెషయా 14:31 => గుమమ్మా, పర్లాపింపుమీ, పటట్ణమా, అంగలారుప్మీ. ఫిలిషిత్యా, నీవు 

బొతిత్గా కరిగిపోయియునాన్వు ఉతత్రదికుక్నుండి పొగ లేచుచునన్ది వచుచ్వారి పటాలములలో 

వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు. 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:15 => మరియు వారు పసులసాలలను పడగొటిట్ విసాత్రమైన గొఱఱ్లను 

ఒంటెలను సమకూరుచ్కొని యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 
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వచనము 1 

ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల వివరము. ఇతడు జేయ్షుఠ్డై యుండెను 

గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు 

కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో యోసేపు జేయ్షుఠ్డుగా దాఖలు 

చేయబడలేదు. 

ఆదికాండము 36:8 => అపుప్డు ఏశావు శేయీరు మనయ్ములో నివసించెను. ఏశావు అనగా 

ఎదోము. 

ఆదికాండము 36:9 => శేయీరు మనయ్ములో నివసించిన ఎదోమీయుల తండిర్యైన ఏశావు 

వంశావళి ఇదే, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:2 => హోరేబునుండి శేయీరు మనెన్పు మారగ్ముగా కాదేషు 

బరేన్యవరకు పదకొండు దినముల పర్యాణము. 

వచనము 2 

యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, 

అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

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

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 

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

పేరు పెటిట్ 

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

ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:17 => మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా మారగ్మున 

అమాలేకీయులు నీకు చేసినదానిని జాఞ్పకము చేసికొనుము. అతడు దేవునికి భయపడక మారగ్మున 

నీకెదురుగా వచిచ్ 

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

బలహీనులనందరిని హతముచేసెను. 

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

సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో చుటుట్పటల్నునన్ నీ సమసత్ శతుర్వులను లేకుండచేసి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకు విశార్ంతి దయచేసిన తరువాత ఆకాశము కిర్ందనుండి అమాలేకీయుల పేరు 

తుడిచివేయవలెను. ఇది మరచిపోవదుద్.  

1 సమూయేలు 15:7 => తరువాత సౌలు అమాలేకీయులను హవీలానుండి ఐగుపుత్ దేశపు 

మారగ్ముననునన్ షూరువరకు తరిమి హతముచేసి 

1 సమూయేలు 15:8 => అమాలేకీయుల రాజైన అగగును పార్ణముతో పటుట్కొని జనులనందరిని 

కతిత్చేత నిరూమ్లము చేసెను 

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

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:6 => బెతప్యోరు యెదుట మోయాబు దేశములోనునన్ లోయలో 

అతడు పాతిపెటట్బడెను. అతని సమాధి యెకక్డనునన్దో నేటివరకు ఎవరికి తెలియదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:26 => ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళిల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి 

దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

యిరిమ్యా 44:6 => కావున నా ఉగర్తయు నా కోపమును కుమమ్రింపబడి, యూదా 

పటట్ణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను రగులుకొనెను, గనుక నేడునన్టుల్గా అవి పాడై యెడారి 

ఆయెను. 

మతత్యి 27:8 => అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

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

అమాలేకు అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 

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

సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో చుటుట్పటల్నునన్ నీ సమసత్ శతుర్వులను లేకుండచేసి, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకు విశార్ంతి దయచేసిన తరువాత ఆకాశము కిర్ందనుండి అమాలేకీయుల పేరు 

తుడిచివేయవలెను. ఇది మరచిపోవదుద్.  

వచనము 3 

ఇశార్యేలునకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న రూబేను కుమారులెవరనగా హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 
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ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 1:5 => మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు; 

సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 
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ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

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

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

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

ఆదికాండము 48:22 => నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా 

కతిత్తోను నా వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షుఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

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

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

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 

యెహోషువ 14:6 => యూదా వంశసుథ్లు గిలాగ్లులో యెహోషువ యొదద్కు రాగా కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఈలాగు మనవిచేసెను కాదేషు బరేన్యలో దైవజనుడైన 

మోషేతో యెహోవా ననున్గూరిచ్యు నినున్గూరిచ్యు చెపిప్నమాట నీ వెరుగుదువు. 
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ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 1:20 => ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు 

నలుబది యారువేల ఐదు వందలమంది యైరి. 

సంఖాయ్కాండము 2:10 => రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

యెహోషువ 14:4 => యోసేపు వంశకులగు మనషే ష్ ఎఫార్యిములను రెండు గోతర్ములవారు 

నివసించుటకు పటట్ణములును వారి పశువులకును వారి మందలకును పటట్ణముల సమీపభూములను 

మాతర్మేకాక లేవీయులకు ఆ దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => సమూయేలు కుమారులు జేయ్షుఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:37 => మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను 

గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు 

యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక 

హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => రెహబాము మయకాకు పుటిట్న కుమారుడైన అబీయాను రాజును 

చేయతలచి, అతని సహోదరులమీద పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించెను. 

యెహెజేక్లు 22:10 => తమ తండిర్ మానాచాఛ్దనము తీయువారు నీలో నునాన్రు, అశుచియై 

బహిషిట్యైన సతరీని చెరుపువారు నీలో కాపురమునాన్రు. 
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యెహెజేక్లు 47:13 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సరిహదుద్లనుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల పర్కారము మీరు సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొనవలసిన భూమి 

యిది; యోసేపు సంతతికి రెండు భాగములియయ్వలెను. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

వచనము 4 

యోవేలు కుమారులలో ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు కుమారుడు, గోగునకు షిమీ కుమారుడు, 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

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.  

సంఖాయ్కాండము 2:3 => సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు 

తమ తమ సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు 

పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 
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యెహోషువ 14:6 => యూదా వంశసుథ్లు గిలాగ్లులో యెహోషువ యొదద్కు రాగా కెనెజీయుడగు 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఈలాగు మనవిచేసెను కాదేషు బరేన్యలో దైవజనుడైన 

మోషేతో యెహోవా ననున్గూరిచ్యు నినున్గూరిచ్యు చెపిప్నమాట నీ వెరుగుదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:2 => యెహోవా ఆ దేశమును యూదావంశసుథ్ల కిచిచ్యునాన్ను, వారు 

పోవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

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

రాజదండము.  

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

పర్కటన 5:5 => ఆ పెదద్లలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోతర్పు 

సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ గర్ంథమును విపుప్టకై జయము పొందెనని నాతో చెపెప్ను. 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

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. 
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1 సమూయేలు 16:10 => యెషష్యి తన యేడుగురు కుమారులను సమూయేలు ఎదుటికి పిలువగా 

సమూయేలు యెహోవా వీరిని కోరుకొనలేదని చెపిప్ 

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 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

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. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 
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హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

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 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడ డ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషే ష్ నా బిడ డ్లై 

యుందురు. 

ఆదికాండము 48:22 => నేను నీ సహోదరులకంటె నీకు ఒక భాగము ఎకుక్వగా ఇచిచ్తిని. అది నా 

కతిత్తోను నా వింటితోను అమోరీయులచేతిలోనుండి తీసికొంటినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:26 => యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ 

పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 26:22 => వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షుఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షుఠ్నిగా చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:17 => దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో 

రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ వానినే జేయ్షుఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక 

జేయ్షఠ్తావ్ధికారము వీనిదే. 

యెహోషువ 14:4 => యోసేపు వంశకులగు మనషే ష్ ఎఫార్యిములను రెండు గోతర్ములవారు 

నివసించుటకు పటట్ణములును వారి పశువులకును వారి మందలకును పటట్ణముల సమీపభూములను 

మాతర్మేకాక లేవీయులకు ఆ దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => రెహబాము మయకాకు పుటిట్న కుమారుడైన అబీయాను రాజును 

చేయతలచి, అతని సహోదరులమీద పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించెను. 
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మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

వచనము 5 

షిమీకి మీకా కుమారుడు, మీకాకు రెవాయా కుమారుడు, రెవాయాకు బయలు కుమారుడు, 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:6 => పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; 

కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 26:8 => పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు 

దాతాను అబీరాము. 

సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

ఆదికాండము 25:4 => ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా అనువారు ఆ మిదాయ్ను 

సంతతివారు. 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 
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సంఖాయ్కాండము 26:5 => ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు 

హనోకు వంశసుథ్లు; 

ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 

వచనము 6 

బయలునకు బెయేర కుమారుడు, ఇతడు రూబేనీయులకు పెదద్. అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతని 

చెరతీసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 8:2 => అతని జేయ్షఠ్ కుమారుని పేరు యోవేలు; రెండవవాని పేరు అబీయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

యెహెజేక్లు 38:2 => నరపుతుర్డా, మాగోగు దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును 

మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతియైనవాని తటుట్ అభిముఖుడవై అతనిగూరిచ్ ఈ మాట యెతిత్ 

పర్వచింపుము 

యెహెజేక్లు 38:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును 

తుబాలునకును అధిపతియగు గోగూ, నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 38:14 => కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు 

తెలిసికొందువుగదా? 
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యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 38:18 => ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, 

నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 39:1 => మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్ ఇటల్నుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతివైన గోగూ, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 39:11 => ఆ దినమున గోగువారిని పాతిపెటుట్టకై సముదర్మునకు తూరుప్గా 

పర్యాణసుథ్లు పోవు లోయలో ఇశార్యేలు దేశమున నేనొక సథ్లము ఏరప్రచెదను; గోగును అతని 

సైనయ్మంతటిని అకక్డి జనులు పాతిపెటట్గా పర్యాణసుథ్లు పోవుటకు వీలులేకుండును, ఆ లోయకు 

హమోనోగ్గు అను పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 39:15 => దేశమును సంచరించి చూచువారు తిరుగులాడుచుండగా మనుషయ్శలయ్ 

మొకటియైనను కనబడినయెడల పాతిపెటుట్వారు హమోనోగ్గు లోయలో దానిని పాతిపెటుట్వరకు అకక్డ 

వారేదైన ఒక ఆనవాలు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 38:2 => నరపుతుర్డా, మాగోగు దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును 

మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతియైనవాని తటుట్ అభిముఖుడవై అతనిగూరిచ్ ఈ మాట యెతిత్ 

పర్వచింపుము 

యెహెజేక్లు 38:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును 

తుబాలునకును అధిపతియగు గోగూ, నేను నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 38:14 => కాగా నరపుతుర్డా, పర్వచనమెతిత్ గోగుతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నీవు 

తెలిసికొందువుగదా? 
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యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 38:18 => ఆ దినమున, గోగు ఇశార్యేలీయుల దేశముమీదికి రాబోవు ఆ దినమున, 

నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 39:1 => మరియు నరపుతుర్డా, గోగునుగూరిచ్ పర్వచనమెతిత్ ఇటల్నుము పర్భువగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతివైన గోగూ, నేను 

నీకు విరోధినైయునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 39:11 => ఆ దినమున గోగువారిని పాతిపెటుట్టకై సముదర్మునకు తూరుప్గా 

పర్యాణసుథ్లు పోవు లోయలో ఇశార్యేలు దేశమున నేనొక సథ్లము ఏరప్రచెదను; గోగును అతని 

సైనయ్మంతటిని అకక్డి జనులు పాతిపెటట్గా పర్యాణసుథ్లు పోవుటకు వీలులేకుండును, ఆ లోయకు 

హమోనోగ్గు అను పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 38:15 => ఉతత్రదికుక్న దూరముననునన్ నీ సథ్లములలోనుండి నీవును నీతోకూడ 

జనములనేకములును గుఱర్ములెకిక్ బహు విసాత్రమైన సైనయ్ముగా కూడివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 39:2 => నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నడిపించి, ఉతత్రదికుక్న దూరములో ఉనన్ నినున్ 

బయలుదేరదీసి ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములకు రపిప్ంచి  

యెహెజేక్లు 38:8 => చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవతస్రముల అంతములో 

నీవు ఖడగ్మునుండి తపిప్ంచుకొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉనన్ 

ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద నివసించుటకై మరల సమకూరచ్బడిన జనులయొదద్కును, ఆ యా 

జనులలోనుండి రపిప్ంచబడి నిరభ్యముగా నివసించు జనులందరియొదద్కును నీవు వచెచ్దవు.  

యెహెజేక్లు 38:12 => వారిని దోచుకొని కొలల్సొముమ్గా పటుట్కొనుటకై, పూరవ్ము పాడై మరల 

నివసింపబడిన సథ్లములమీదికి తిరిగిపోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూరచ్బడి, 

పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నటట్నడుమ నివసించు జనులమీదికి తిరిగిపోయెదను. 

Page  of 219 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:8 => యోవేలు కుమారుడైన షెమకు పుటిట్న ఆజాజు కుమారుడైన 

బెలయును. బెల వంశపువారు అరోయేరునందును నెబోవరకును బయలెమ్యోనువరకును 

కాపురముండిరి. 

వచనము 7 

వారి తరముల వంశావళి సరిచూడబడినపుప్డు వారి కుటుంబముల చొపుప్న అతని సహోదరులలో 

ముఖుయ్లుగా తేలినవారు యెహీయేలును, జెకరాయ్యును, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 8 

యోవేలు కుమారుడైన షెమకు పుటిట్న ఆజాజు కుమారుడైన బెలయును. బెల వంశపువారు 

అరోయేరునందును నెబోవరకును బయలెమ్యోనువరకును కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:26 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును 

గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 
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2 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

సంఖాయ్కాండము 26:7 => వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది 

మూడువేల ఏడువందల ముపప్దిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

వచనము 9 

వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:17 => వీరందరు యూదా రాజైన యోతాము దినములలోను ఇశార్యేలు 

రాజైన యరోబాము దినములలోను తమ వంశావళుల వరుసను లెకక్లో చేరచ్బడిరి. 

వచనము 10 

సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని హతముచేసి గిలాదు 

తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 14:2 => వారు సొదొమ రాజైన బెరాతోను, గొమొఱాఱ్ రాజైన బిరాష్తోను, అదామ్ రాజైన 

షినాబుతోను, సెబోయీయుల రాజైన షెమేబెరుతోను, సోయరను బెల రాజుతోను యుదధ్ము చేసిరి. 

యెహోషువ 15:26 => హాసోరు కెరీయోతు హెసోర్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => యోవేలు కుమారులలో ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు 

కుమారుడు, గోగునకు షిమీ కుమారుడు, 

సంఖాయ్కాండము 32:34 => గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:36 => అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్ 

పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు అసాధయ్మైన నగరమొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన 

యెహోవా అనిన్టిని మనకు అపప్గించెను. 

యెహోషువ 13:15 => వారి వంశములను బటిట్ మోషే రూబేనీయులకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. 

యెహోషువ 13:16 => వారి సరిహదుద్ ఏదనగా, అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు 

మొదలుకొని ఆ లోయలోనునన్ పటట్ణమునుండి మేదెబా యొదద్నునన్ మైదానమంతయు 

యెహోషువ 13:17 => హెషోబ్నును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, దీబోను బామోతబ్యలు 

బేతబ్యలెమ్యోను 

యెహోషువ 13:18 => యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు  

యెహోషువ 13:19 => కిరయ్తాయిము సిబామ్లోయలోని కొండమీది శెరెతష్హరు బెతప్యోరు పిసాగ్ 

కొండచరియలు 

యెహోషువ 13:20 => బెతేయ్షిమోతు అను పటట్ణములును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, 

హెషోబ్నులో ఏలికయు, 

యెహోషువ 13:21 => మోషే జయించినవాడునైన సీహోను వశముననునన్ ఎవీ రేకెము సూరు 

హోరు రేబ అను మిదాయ్నురాజుల దేశమును అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మంతయు వారికి 

సావ్సథ్య్ ముగా ఇచెచ్ను. 

యెషయా 17:2 => దమసుక్ పటట్ణము కాకపోవలసివచెచ్ను అది పాడై దిబబ్గానగును అరోయేరు 

పటట్ణములు నిరామ్నుషయ్ములగును అవి గొఱఱ్ల మందలు మేయు తావులగును ఎవడును వాటిని 

బెదరింపకుండ మందలు అచచ్ట పండుకొనును.  

సంఖాయ్కాండము 32:3 => అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో 

బెయోను అను సథ్లములు, అనగా 

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

పేరులు పెటిట్రి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:49 => అనగా నెబోకొండ యెకిక్ నేను ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచుచ్చునన్ కనాను దేశమును చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:1 => మోషే మోయాబు మైదానమునుండి యెరికో యెదుటనునన్ 

పిసాగ్కొండవరకు పోయి నెబోశిఖరమున కెకెక్ను. 

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

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

పేరులు పెటిట్రి. 

యెహోషువ 13:17 => హెషోబ్నును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, దీబోను బామోతబ్యలు 

బేతబ్యలెమ్యోను 

యెహెజేక్లు 25:9 => తూరుప్ననునన్ వారిని రపిప్ంచి, దేశమునకు భూషణముగానునన్ పొలిమేర 

పురములగు బేతేయ్షీమోతును బయలెమ్యోనును కిరయ్తాయిమును మోయాబీయుల సరిహదుద్లోగానునన్ 

పటట్ణములనిన్టిని, అమోమ్నీయులనందరిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా అపప్గింతును; 

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

విచారించుము తపిప్ంచుకొనిపోవుచునన్వారిని అడుగుము ఏమి జరిగినదో వారివలన తెలిసికొనుము.  

వచనము 11 

గాదు వంశసుథ్లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

ఆదికాండము 2:14 => మూడవ నది పేరు హిదెద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. 

నాలుగవ నది యూఫర్టీసు 
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2 రాజులు 24:7 => బబులోనురాజు ఐగుపుత్ నదికిని యూఫర్టీసు నదికిని మధయ్ ఐగుపుత్ రాజు 

వశముననునన్ భూమియంతటిని పటుట్కొనగా ఐగుపుత్ రాజు ఇకనెనన్టికిని తన దేశము విడిచి 

బయలుదేరుట మానెను. 

యెహోషువ 22:8 => మీరు మికిక్లి కలిమి గలవారై అతి విసాత్రమైన పశువులతోను వెండితోను 

బంగారుతోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన వసత్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు 

వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల దోపుడు సొముమ్ను మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి. 

యెహోషువ 22:9 => కాబటిట్ రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారును యెహోవా 

మోషేదావ్రా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తాము సావ్ధీనపరచుకొనిన సావ్సథ్య్భూమియైన గిలాదులోనికి 

వెళుల్టకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి బయలుదేరిరి. 

కనానుదేశమందునన్ యొరాద్ను పర్దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

1 దినవృతాత్ంతములు 5 : 1 6 = > వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని 

గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

యెహోషువ 22:9 => కాబటిట్ రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారును యెహోవా 

మోషేదావ్రా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తాము సావ్ధీనపరచుకొనిన సావ్సథ్య్భూమియైన గిలాదులోనికి 

వెళుల్టకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి బయలుదేరిరి. 

కనానుదేశమందునన్ యొరాద్ను పర్దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 
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1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:7 => మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, 

అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, 

కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి. 

యెహోషువ 1:4 => అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకును హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 

వచనము 12 

వారిలో యోవేలు తెగవారు ముఖుయ్లు, రెండవ తెగవారు షాపామువారు. షాపామువారును 

యహనైవారును షాపాతువారును బాషానులో ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:19 => వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను 

నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

ఆదికాండము 21:9 => అపుప్డు అబార్హామునకు ఐగుపీత్యురాలైన హాగరు కనిన కుమారుడు 

పరిహసించుట శారా చూచి 

ఆదికాండము 25:12 => ఐగుపీత్యురాలును శారా దాసియునైన హాగరు అబార్హామునకు కనిన 

అబార్హాము కుమారుడగు ఇషామ్యేలు వంశావళి యిదే. 
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2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:19 => వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను 

నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:38 => నాతాను సహోదరుడైన యోవేలు, హగీర్యుడైన మిబా హ్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

వచనము 13 

వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై 

యకాను జీయ ఏబెరు. 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:33 => వారు తిరిగి బాషాను మారగ్ముగా వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన ఓగును 

అతని సమసత్ జనమును ఎదెర్యీలో యుదధ్ము చేయుటకు వారిని ఎదురొక్న బయలుదేరగా 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:10 => మైదానమందలి పురములనిన్టిని బాషానునందలి ఓగు రాజయ్ 

పురములైన సలాక్ ఎదెర్యీ అనువాటివరకు గిలాదంతటిని బాషానును పటుట్కొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:12 => అరోన్ను లోయలోనునన్ అరోయేరు మొదలుకొని గిలాదు 

మనెన్ములో సగమును, మనము అపుప్డు సావ్ధీనపరచుకొనిన దేశమును, దాని పురములను 

రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:13 => ఓగు రాజు దేశమైన బాషాను యావతుత్ను గిలాదులో 

మిగిలినదానిని, అనగా రెఫాయీయుల దేశమనబడిన బాషాను అంతటిని అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని 

మనషే ష్ అరధ్గోతర్మునకిచిచ్తిని.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:15 => మాకీరీయులకు గిలాదునిచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:16 => గిలాదు మొదలుకొని అరోన్ను లోయ మధయ్వరకును, యబోబ్కు 

నదివరకును అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్ వరకును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:17 => కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల 

దిగువగా, ఉపుప్ సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును వాయ్పించియునన్ అరాబా 

పర్దేశమును, యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

యెహోషువ 12:4 => ఇశార్యేలీయులు బాషాను రాజైన ఓగుదేశమును పటుట్కొనిరి. అతడు 

రెఫాయీయుల శేషములో నొకడు. అతడు అషాత్రోతులోను ఎదెర్యిలోను నివసించి గెషూరీయుల 

యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు సరిహదుద్వరకు బాషాను అంతటిలోను సలాక్లోను 
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యెహోషువ 13:11 => గిలాదును, గెషూరీయుల యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు దేశము, 

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 

యెహోషువ 13:24 => మోషే గాదు గోతర్మునకు, అనగా గాదీయులకు వారి వంశముల చొపుప్న 

సావ్సథ్య్మిచెచ్ను.  

యెహోషువ 13:25 => వారి సరిహదుద్ యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు, రబాబ్కు 

ఎదురుగానునన్ అరోయేరువరకు అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును 

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

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 13:27 => లోయలో బేతారాము బేతిన్మార్ సుకోక్తు సాపోను, అనగా హెషోబ్ను రాజైన 

సీహోను రాజయ్శేషమును తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ను అవతల కినెన్రెతు సముదర్తీరము వరకునునన్ 

యొరాద్ను పర్దేశమును. 

యెహోషువ 13:28 => వారి వంశముల చొపుప్న గాదీయులకు సావ్సథ్య్మైన పటట్ణములును 

గార్మములును ఇవి. 

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

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

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

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => వారిలో యోవేలు తెగవారు ముఖుయ్లు, రెండవ తెగవారు 

షాపామువారు. షాపామువారును యహనైవారును షాపాతువారును బాషానులో ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5 : 1 6 = > వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని 

గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు 

కాపురముండిరి. 
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వచనము 14 

వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ హూరీ యరోయకు యారోయ 

గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలునకు మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై యహదోకు యహదో బూజునకు 

పుటిట్రి. 

1 సమూయేలు 8:2 => అతని జేయ్షఠ్ కుమారుని పేరు యోవేలు; రెండవవాని పేరు అబీయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:22 => షెకనాయ్ కుమారులలో షెమయా అను ఒకడుండెను; షెమయా 

కుమారులు ఆరుగురు. హటూ ట్షు ఇగాలు బారియహు నెయరాయ్ షాపాతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => గాదు వంశసుథ్లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు 

కాపురముండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:33 => వారు తిరిగి బాషాను మారగ్ముగా వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన ఓగును 

అతని సమసత్ జనమును ఎదెర్యీలో యుదధ్ము చేయుటకు వారిని ఎదురొక్న బయలుదేరగా 

వచనము 15 

గూనీ కుమారుడైన అబీద్యేలునకు పుటిట్న అహీ వారి పితరుల యిండల్వారికి పెదద్. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => మలీక్యా కుమారుడగు పసూరునకు పుటిట్న యెరోహాము 

కుమారుడైన అదాయా ఇమెమ్రు కుమారుడైన మెషిలేల్మీతునకు పుటిట్న మెషులాల్మునకు కుమారుడైన 

యహజేరాకు జననమైన అదీయేలు కుమారుడగు మశై. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 
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ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

వచనము 16 

వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన 

ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు కాపురముండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 3:35 => మెరారీయుల పితరుల కుటుంబములో అబీహాయిలు కుమారుడైన 

సూరీయేలు పర్ధానుడు. వారు మందిరమునొదద్ ఉతత్రదికుక్న దిగవలసినవారు. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:21 => వారు ఎవరెవరనగా అతని జేయ్షట్కుమారుడైన ఊజు, ఇతని తముమ్డైన 

బూజు, అరాము తండిర్యైన కెమూయేలు, 

వచనము 17 

వీరందరు యూదా రాజైన యోతాము దినములలోను ఇశార్యేలు రాజైన యరోబాము దినములలోను 

తమ వంశావళుల వరుసను లెకక్లో చేరచ్బడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:34 => షోమేరు కుమారులు అహీ రోగా యెహుబాబ్ అరాము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:34 => షోమేరు కుమారులు అహీ రోగా యెహుబాబ్ అరాము. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

వచనము 18 
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రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను బలెల్మును ఖడగ్మును 

ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై దండుకు పోతగినవారు 

నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => గాదు వంశసుథ్లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

పరమగీతము 2:1 => నేను షారోను పొలములో పూయు పుషప్మువంటిదానను లోయలలో పుటుట్ 

పదమ్మువంటిదానను.  

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

వచనము 19 

వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను నోదాబువారితోను యుదధ్ముచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => వారి తరముల వంశావళి సరిచూడబడినపుప్డు వారి కుటుంబముల 

చొపుప్న అతని సహోదరులలో ముఖుయ్లుగా తేలినవారు యెహీయేలును, జెకరాయ్యును, 
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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. 

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 రాజులు 15:32 => ఇశార్యేలురాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు ఏలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమున యూదారాజైన ఉజిజ్యా కుమారుడగు యోతాము ఏలనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => యోతాము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్; ఆమె పేరు 

యెరూషా. 

1 రాజులు 11:26 => మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. 

ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫార్యీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తలిల్పేరు జెరూహా, ఆమె 

విధవరాలు. 

2 రాజులు 14:16 => అంతట యెహోయాషు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి షోమోర్నులో 

ఇశార్యేలు రాజుల సమాధియందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యరొబాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 14:23 => యూదారాజును యోవాషు కుమారుడునైన అమజాయ్ యేలుబడిలో 

పదునయిదవ సంవతస్రమందు ఇశార్యేలు రాజైన యెహోయాషు కుమారుడగు యరొబాము 

షోమోర్నులో ఏలనారంభించి నలువదియొక సంవతస్రములు ఏలెను. 

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. 
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వచనము 20 

యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి 

మొఱఱ్ ఆలకించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:37 => మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను 

గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు 

యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక 

హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

2 రాజులు 10:33 => హజాయేలు ఇశార్యేలు సరిహదుద్లలోనునన్ యొరాద్ను తూరుప్దికుక్న 

గాదీయులకును రూబెనియులకును చేరికైన గిలాదు దేశమంతటిలోను, అరోన్ను నది దగగ్రనునన్ 

అరోయేరు మొదలుకొని మనషీష్యుల దేశములోను, అనగా గిలాదులోను బాషానులోను వారిని 

ఓడించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:12 => అరోన్ను లోయలోనునన్ అరోయేరు మొదలుకొని గిలాదు 

మనెన్ములో సగమును, మనము అపుప్డు సావ్ధీనపరచుకొనిన దేశమును, దాని పురములను 

రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

ఆదికాండము 41:51 => అపుప్డు యోసేపు దేవుడు నా సమసత్ బాధను నా తండిర్యింటి 

వారినందరిని నేను మరచిపోవునటుల్ చేసెనని చెపిప్ తన జేయ్షఠ్కుమారునికి మనషే ష్ అను పేరు పెటెట్ను. 

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. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:40 => ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన 

పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; 

వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => ఆ కాలమున డాళల్ను ఈటెలను పటుట్కొను మూడు లక్షలమంది 

యూదావారును, కేడెములు ధరించి విలుల్వేయు రెండు లక్షల ఎనుబది వేలమంది బెనాయ్మీనీయులును 

కూడిన సైనయ్ము ఆసాకు ఉండెను; వీరందరును పరాకర్మశాలులై యుండిరి. 

కీరత్నలు 7:13 => వానికొరకు మరణసాధనములను సిదధ్పరచియునాన్డు తన అంబులను అగిన్ 

బాణములుగా చేసియునాన్డు 

యెహోషువ 4:12 => మరియు ఇశార్యేలీయులు చూచుచుండగా రూబేనీయులును గాదీయులును 

మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారును మోషే వారితో చెపిప్నటుల్ యుదధ్సనన్దుధ్లై దాటిరి. 

యెహోషువ 4:13 => సేనలో ఇంచుమించు నలువది వేలమంది యుదధ్సనన్దుధ్లై యుదధ్ము 

చేయుటకు యెహోవా సనిన్ధిని యెరికో మైదానములకు దాటివచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

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

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 
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వచనము 21 

గనుక వారిని జయించుటకు వారికి సహాయము కలిగెను. హగీర్యీలును వారితో ఉనన్వారందరును 

వారిచేతికి అపప్గింపబడిరి; వారు ఏబదివేల ఒంటెలను పశువులను రెండులక్షల ఏబదివేల గొఱఱ్లను 

రెండువేల గాడిదలను లక్ష జనమును పటుట్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:31 => యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇషామ్యేలు కుమారులు. 

ఆదికాండము 25:15 => హదరు తేమా యెతూరు నాపీషు కెదెమా 

నాయ్యాధిపతులు 6:33 => మిదాయ్నీయులందరును అమాలేకీయులందరును తూరుప్ వారందరును 

కూడివచిచ్ నది దాటి యెజెర్యేలు మైదానములో దిగగా 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

వచనము 22 

యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు అనేకులు పడిపోయిరి; తాము 

చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారును వీరి 

సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

నిరగ్మకాండము 17:11 => మోషే తన చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన 

చెయియ్ దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు గెలిచిరి, 
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యెహోషువ 10:14 => యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి 

ముందేగాని దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా 

యుదధ్ము చేసెను. 

యెహోషువ 10:42 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము 

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే 

పటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

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

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => యూదావారు తిరిగిచూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను 

ఉనన్టుట్ తెలిసికొని యెహోవాకు పార్రథ్న చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:15 => అపుప్డు యూదావారు ఆరభ్టించిరి; యూదావారు 

ఆరభ్టించినపుప్డు యరొబామును ఇశార్యేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువలేకుండునటుల్ దేవుడు వారిని మొతిత్నందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:12 => యెహోవా ఆ కూషీయులను ఆసా యెదుటను యూదావారి 

యెదుటను నిలువనియయ్క వారిని మొతిత్నందున వారు పారిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 

మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

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. 

1 రాజులు 22:32 => రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని 

అతనితో పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

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 14:10 => వారు మారేషానొదద్ జెపాతా అను పలల్పు సథ్లమందు పంకుత్లు 

తీరిచ్ యుదధ్ము కలుపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:31 => కాగా యెహోషాపాతు కనబడుటతోనే రథాధిపతులు అతడు 

ఇశార్యేలు రాజనుకొని యుదధ్ము చేయుటకు అతని చుటుట్కొనిరి, గాని యెహోషాపాతు 

మొఱఱ్పెటిట్నందున యెహోవా అతనికి సహాయము చేసెను, దేవుడు అతనియొదద్నుండి వారు 

తొలగిపోవునటుల్ చేసెను. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 
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కీరత్నలు 20:8 => వారు కుర్ంగి నేలమీద పడియునాన్రు, మనము లేచి చకక్గా నిలుచుచునాన్ము. 

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

వారిని రకిష్ంచితివి. 

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

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 84:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీయందు నమిమ్కయుంచువారు ధనుయ్లు. 

యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

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

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

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ కాలమందు దీరఘ్దరిశ్యైన హనానీ యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు 

వచిచ్ అతనితో ఈలాగు పర్కటించెను నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనక సిరియా రాజును 

నముమ్కొంటివే? సిరియా రాజుయొకక్ సైనయ్ము నీ వశమునుండి తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

కీరత్నలు 33:20 => మనము యెహోవా పరిశుదధ్నామమందు నమిమ్కయుంచి యునాన్ము. 

ఆయననుబటిట్ మన హృదయము సంతోషించుచునన్ది 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 71:1 => యెహోవా, నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను. ననెన్నన్డును సిగుగ్పడనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 
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యెషయా 30:15 => పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలివచిచ్ ఊరకుండుటవలన రకిష్ంపబడెదరు మీరు ఊరకుండి 

నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును.  

యెషయా 36:7 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే; యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠము నొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, హిజిక్యా యెవని ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా. 

యెషయా 50:10 => మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? 

వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశర్యించి తన దేవుని నముమ్కొనవలెను. 

యిరిమ్యా 39:18 => నీవు ననున్ నముమ్ కొంటివి గనుక నిశచ్యముగా నేను నినున్ తపిప్ంచెదను, 

నీవు ఖడగ్ముచేత పడవు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ నీ పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొందువు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  

విలాపవాకయ్ములు 3:24 => యెహోవా నా భాగమని నేననుకొనుచునాన్ను ఆయనయందు నేను 

నమిమ్క యుంచుకొనుచునాన్ను.  

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 
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వచనము 23 

మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారును ఆ దేశమందు కాపురముండి వరిధ్లుల్చు, బాషాను మొదలుకొని 

బయలె హ్రోమ్నువరకును శెనీరువరకును హెరోమ్ను పరవ్తమువరకును వాయ్పించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:35 => ముపప్ది రెండువేలమంది పురుషసంయోగమెరుగని సతరీలును, 

యెహెజేక్లు 27:13 => గేర్కేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, నరులను ఇతత్డి వసుత్వులను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, 

పర్కటన 18:13 => దాలిచ్నిచెకక్ ఓమము ధూపదర్వయ్ములు అతత్రు సాంబార్ణి దార్కాష్రసము నూనె 

మెతత్ని పిండి గోదుమలు పశువులు గొఱఱ్లు మొదలగు వాటిని, గుఱఱ్ములను రథములను దాసులను 

మనుషుయ్ల పార్ణములను ఇకమీదట ఎవడును కొనడు;  

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:15 => మరియు వారు పసులసాలలను పడగొటిట్ విసాత్రమైన గొఱఱ్లను 

ఒంటెలను సమకూరుచ్కొని యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 49:29 => వారి గుడారములను గొఱఱ్ల మందలను శతుర్వులు కొనిపోవుదురు తెరలను 

ఉపకరణములను ఒంటెలను వారు పటుట్కొందురు నఖముఖాల భయమని వారు దానిమీద 

చాటింతురు  

వచనము 24 

వారి పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారెవరనగా ఏఫెరు ఇషీ ఎలీయేలు అజీర్యేలు యిరీమ్యా హోదవాయ్ 

యహదీయేలు; వీరు కీరిత్పొందిన పరాకర్మశాలులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైరి. 

నిరగ్మకాండము 14:14 => యెహోవా మీ పక్షమున యుదధ్ము చేయును, మీరు ఊరకయే 

యుండవలెనని పర్జలతో చెపెప్ను. 
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యెహోషువ 23:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న మాటచొపుప్న తానే మీకొరకు యుదధ్ము 

చేయువాడు గనుక మీలో ఒకడు వేయిమందిని తరుమును 

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 32:8 => మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము 

చేయుటకును మన యుదధ్ములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా 

ఉనాన్డని చెపప్గా జనులు యూదారాజైన హిజిక్యా చెపిప్న మాటలయందు నమిమ్కయుంచిరి. 

నెహెమాయ్ 4:20 => గనుక ఏ సథ్లములో మీకు బాకానాదము వినబడునో అకక్డికి మా దగగ్రకు 

రండి, మన దేవుడు మన పక్షముగా యుదధ్ముచేయును. 

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

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. 

లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

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

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:41 => పేళల్ వరుసను వార్యబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా 

దినములలో అచచ్టికి వచిచ్ అచచ్ట కనబడినవారి గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్ వారిని 

హతముచేసి, అచచ్ట తమ గొఱఱ్లకు తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి సాథ్నములను 

ఆకర్మించుకొనియునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => బయలునకు బెయేర కుమారుడు, ఇతడు రూబేనీయులకు పెదద్. 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతని చెరతీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:26 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును 

గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 

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 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:24 => యూదా వారు అరణయ్మందునన్ కాపరుల దురగ్ము దగగ్రకు వచిచ్ 

సైనయ్ముతటుట్ చూడగా వారు శవములై నేలపడియుండిరి, ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. 

వచనము 25 

అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు తమ ముందర నాశనముచేసిన 

జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 

యెహోషువ 13:29 => మోషే మనషే ష్ అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. అది వారి 

వంశములచొపుప్న మనషీష్యుల అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 13:30 => వారి సరిహదుద్ మహనయీము మొదలుకొని బాషాను యావతుత్ను, బాషాను 

రాజైన ఓగు సరవ్ రాజయ్మును, బాషానులోని యాయీరు పురములైన బాషానులోని అరువది 

పటట్ణములును. 

యెహోషువ 13:31 => గిలాదులో సగమును, అషాత్రోతు ఎదర్యియునను బాషానులో ఓగు రాజయ్ 

పటట్ణములును మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరు, అనగా మాకీరీయులలో సగముమందికి వారి 

వంశములచొపుప్న కలిగినవి. 

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

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 

కీరత్నలు 133:3 => సీయోను కొండలమీదికి దిగివచుచ్ హెరోమ్ను మంచువలె నుండును. 

ఆశీరావ్దమును శాశవ్త జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

పరమగీతము 4:8 => పార్ణేశవ్రీ, లెబానోను విడిచి నాతోకూడ రముమ్ లెబానోను విడిచి నాతోకూడ 

రముమ్ అమానపరవ్తపు శిఖరమునుండి శెనీరు హెరోమ్నుల శిఖరమునుండి సింహవాయ్ఘర్ములుండు 

గుహలుగల కొండలపైనుండి నీవు కిర్ందికి చూచెదవు.  

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:9 => సీదోనీయులు హెరోమ్నును షిరోయ్నని అందురు. అమోరీయులు 

దానిని శెనీరని అందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:13 => ఓగు రాజు దేశమైన బాషాను యావతుత్ను గిలాదులో 

మిగిలినదానిని, అనగా రెఫాయీయుల దేశమనబడిన బాషాను అంతటిని అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని 

మనషే ష్ అరధ్గోతర్మునకిచిచ్తిని.  

వచనము 26 

కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు 

మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిని చెరపటిట్ నేటికిని 

కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును గోజాను నదీపార్ంతములకును వారిని 

కొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:38 => పేళల్ వరుసను వార్యబడిన వీరు తమ తమ వంశములలో 

పెదద్లైయుండిరి; వీరి పితరుల యిండుల్ బహుగా వరిధ్లెల్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 16:2 => ఇశార్యేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజపర్ధానులునైన 

రెండువందల యేబదిమందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:21 => వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; 

ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 
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వచనము 1 

లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:17 => తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి 

తవ్రగా తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ 

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:33 => గిదోయ్ను చనిపోయిన తరువాత ఇశార్యేలీయులు చుటుట్నుండు తమ 

శతుర్వుల చేతిలోనుండి తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనక 

2 రాజులు 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 

2 రాజులు 17:8 => తమయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనముల కటట్డలను, 

ఇశార్యేలు రాజులు నిరణ్యించిన కటట్డలను అనుసరించుచు ఉండిరి. 

2 రాజులు 17:9 => మరియు ఇశార్యేలువారు తమ దేవుడైన యెహోవా విషయములో కపటము 

గలిగి దురోబ్ధలు బోధించుచు, అడవి గుడిసెల నివాసులును పార్కారములు గల పటట్ణనివాసులును 

తమ సథ్లములనిన్టిలో బలిపీఠములను కటుట్కొని 

2 రాజులు 17:10 => యెతత్యిన కొండలనిన్టిమీదనేమి, సకలమైన పచచ్ని వృక్షముల కిర్ందనేమి, 

అంతటను విగర్హములను నిలువబెటిట్ దేవతాసత్ంభములను నిలిపి 

2 రాజులు 17:11 => తమ యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనుల వాడుకచొపుప్న 

ఉనన్తసథ్లములలో ధూపము వేయుచు, చెడుతనము జరిగించుచు, యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి 

2 రాజులు 17:12 => చేయకూడదని వేటినిగూరిచ్ యెహోవా తమ కాజాఞ్పించెనో వాటిని చేసి 

పూజించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:13 => అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు 

ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా 
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ఆజఞ్లను కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను యెహోవా 

ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను, 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 రాజులు 17:15 => వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన 

నిబంధనను,ఆయన తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు, 

వయ్రుథ్లైవారి వాడుకలచొపుప్న మీరు చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ చుటుట్నునన్ ఆ 

జనుల మరాయ్దల ననుసరించి వారివంటివారైరి. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

హోషేయ 1:2 => మొదట యెహోవా హోషేయ దావ్రా ఈ మాట సెలవిచెచ్ను జనులు యెహోవాను 

విసరిజ్ంచి బహుగా వయ్భిచరించి యునాన్రు గనుక నీవు పోయి, వయ్భిచారము చేయు సతరీని పెండా ల్డి, 

వయ్భిచారము వలల్ పుటిట్న పిలల్లను తీసికొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

హోషేయ 9:1 => ఇశార్యేలూ, అనయ్జనులు సంతోషించునటుల్ నీవు సంభర్మపడి సంతోషింపవదుద్; 

నీవు నీ దేవుని విసరిజ్ంచి వయ్భిచరించితివి, నీ కళల్ములనిన్టిమీద నునన్ ధానయ్మునుబటిట్ నీవు 

పడుపుకూలిని ఆశించితివి. 
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పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

నిరగ్మకాండము 34:15 => ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు 

ఇతరుల దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల 

నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 

నాయ్యాధిపతులు 8:27 => కావున ఇశార్యేలీయులందరు అకక్డికి పోయి దానిననుసరించి 

వయ్భిచారులైరి. అది గిదోయ్నుకును అతని యింటివారికిని ఉరిగానుండెను. 

2 రాజులు 17:7 => ఎందుకనగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఐగుపుత్ రాజైన 

ఫరోయొకక్ బలముకిర్ందనుండియు, తముమ్ను విడిపించిన తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

పాపముచేసి యితర దేవతలయందు భయభకుత్లు నిలిపి 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్మందు నడచి అహాబు సంతతివారు 

చేసిన వయ్భిచారముల చొపుప్న యూదాను యెరూషలేము కాపురసుథ్లను వయ్భిచరింపజేసి, నీకంటె 

యోగుయ్లైన నీ తండిర్ సంతతివారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియునాన్వు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:12 => తమ చుటుట్నుండు జనుల దేవతలలో ఇతరదేవతలను అనుసరించి 

వాటికి నమసక్రించి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => అమజాయ్ ఎదోమీయులను ఓడించి తిరిగివచిచ్న తరువాత అతడు 

శేయీరువారి దేవతలను తీసికొనివచిచ్ తనకు దేవతలుగా నిలిపి వాటికి నమసక్రించి ధూపము 

వేసెను. 

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. 
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కీరత్నలు 106:34 => యెహోవా వారికి ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అనయ్జనులను నాశనము 

చేయకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:35 => అనయ్జనులతో సహవాసము చేసి వారి కిర్యలు నేరుచ్కొనిరి. 

కీరత్నలు 106:36 => వారి విగర్హములకు పూజచేసిరి అవి వారికి ఉరి ఆయెను. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

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

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

2 రాజులు 15:19 => అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము 

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి పూలునకు 

ఇచెచ్ను. 

హోషేయ 1:4 => యెహోవా అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇతనికి యెజెర్యేలని పేరు పెటుట్ము. 

యెజెర్యేలులో యెహూ యింటివారు కలుగజేసికొనిన రకత్ దోషమునుబటిట్ ఇక కొంతకాలమునకు 

నేను వారిని శికిష్ంతును, ఇశార్యేలువారికి రాజయ్ముండకుండ తీసివేతును. 

వచనము 2 

కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 

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 13:2 => జనులు పర్ధానుల దావ్రములలో పర్వేశించుటకు చెటుల్లేని కొండమీద ధవ్జము 

నిలువబెటుట్డి ఎలుగెతిత్ వారిని పిలువుడి సంజఞ్ చేయుడి. 

యెషయా 13:3 => నాకు పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము 

తీరుచ్కొనవలెనని నా పరాకర్మశాలురను పిలిపించియునాన్ను నా పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని 

పిలిపించియునాన్ను. 

యెషయా 13:4 => బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహమువలన కలుగు శబద్ము 

వినుడి కూడుకొను రాజయ్ముల జనములు చేయు అలల్రిశబద్ము వినుడి సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా యుదధ్మునకై తన సేనను వూయ్హకర్మముగా ఏరప్రచుచునాన్డు 

యెషయా 13:5 => సరవ్లోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ 

దిగంతములనుండి యెహోవాయును ఆయన కోర్ధము తీరుచ్ ఆయుధములును వచుచ్చునాన్రు.  

2 రాజులు 15:19 => అషూష్రు రాజైన పూలు దేశముమీదికి రాగా, మెనహేము తనకు రాజయ్ము 

సిథ్రపరచునటుల్గా పూలుచేత సంధి చేయించుకొనవలెనని రెండువేల మణుగుల వెండి పూలునకు 

ఇచెచ్ను. 
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2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 18:11 => తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును 

ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి. 

2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

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

యొరాద్ను అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 

1 రాజులు 11:14 => యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా 

రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్డు. 

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 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => బయలునకు బెయేర కుమారుడు, ఇతడు రూబేనీయులకు పెదద్. 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతని చెరతీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:22 => యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు 

అనేకులు పడిపోయిరి; తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్మువారును వీరి సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => అషూష్రురాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని 

బాధపరచెనే గాని అతని బలపరచలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:6 => కావున అంచెవాండుర్ రాజునొదద్ను అతని అధిపతులయొదద్ను 

తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశార్యేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజఞ్ను ఈలాగు 

పర్చురము చేసిరి ఇశార్యేలువారలారా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు 

తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అషూష్రు రాజులచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని శేషించినవారివైపు 

ఆయన తిరుగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:22 => పారసీక దేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడియందు మొదటి 

సంవతస్రమున యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు 

రాజైన కోరెషు మనసుస్ను పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతటను చాటించి వార్తమూలముగా 

ఇటుల్ పర్కటన చేయించెను 

యెషయా 9:1 => అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబుబ్ నిలువలేదు పూరవ్కాలమున ఆయన 

జెబూలూను దేశమును నఫాత్ లి దేశమును అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన 

సముదర్పార్ంతమును , అనగా యొరాద్ను అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును 

మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 

యెషయా 10:13 => అతడు నేను వివేకిని నా బాహుబలముచేతను నాబుదిధ్చేతను ఆలాగు చేసితిని 

నేను జనముల సరిహదుద్లను మారిచ్ వారి ఖజానాలను దోచుకొంటిని మహా బలిషుఠ్డనై 

సింహాసనాసీనులను తోర్సివేసితిని  

యెషయా 37:18 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 
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యిరిమ్యా 51:11 => బాణములు చికిలిచేయుడి కేడెములు పటుట్కొనుడి బబులోనును 

నశింపజేయుటకు యెహోవా ఆలోచించుచునాన్డు మాదీయుల రాజుల మనసుస్ను దానిమీదికి 

రేపుచునాన్డు. అది యెహోవా చేయు పర్తిదండన తన మందిరమునుగూరిచ్ ఆయన చేయు 

పర్తిదండన.  

యెహెజేక్లు 23:9 => కావున దాని విటకాండర్కు నేను దానిని అపప్గించియునాన్ను, అది 

మోహించిన అషూష్రువారికి దానిని అపప్గించియునాన్ను. 

హోషేయ 1:4 => యెహోవా అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇతనికి యెజెర్యేలని పేరు పెటుట్ము. 

యెజెర్యేలులో యెహూ యింటివారు కలుగజేసికొనిన రకత్ దోషమునుబటిట్ ఇక కొంతకాలమునకు 

నేను వారిని శికిష్ంతును, ఇశార్యేలువారికి రాజయ్ముండకుండ తీసివేతును. 

హోషేయ 8:10 => వారు కానుకలు ఇచిచ్ అనయ్జనులలో విటకాండర్ను పిలుచుకొనినను ఇపుప్డే నేను 

వారిని సమకూరుచ్దును; అధిపతులుగల రాజు పెటుట్ భారముచేత వారు తవ్రలో తగిగ్పోవుదురు. 

ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

హగగ్యి 1:14 => యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలు 

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

వచనము 3 

అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు 

ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 
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ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:17 => లేవి కుమారుల పేళుల్ గెరో ష్ను కహాతు మెరారి అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

నిరగ్మకాండము 2:1 => లేవి వంశసుథ్డొకడు వెళిల్ లేవి కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:47 => అయితే లేవీయులు తమ పితరుల గోతర్ముచొపుప్న వారితో పాటు 

లెకిక్ంపబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:61 => కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు , దాను అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు , మనషే ష్ అరధ్గోతర్ 

సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

ఎజార్ 8:19 => హషబాయ్ను అతనితోకూడ మెరారీయుడగు యెషయాను అతని బంధువులును వారి 

కుమారులునైన యిరువదిమందిని వారు తోడుకొని వచిచ్రి. 

హెబీర్యులకు 7:3 => అతడు తండిర్ లేనివాడును తలిల్ లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును, 

జీవితకాలమునకు ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడునై యుండి దేవుని కుమారుని 

పోలియునాన్డు. 

వచనము 4 

Page  of 256 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఎలియాజరు ఫీనెహాసును కనెను, ఫీనెహాసు అబీషూవను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమీమ్నాదాబు, వీని కుమారుడు 

కోరహు, కోరహు కుమారుడు అసీస్రు, 

లేవీయకాండము 10:4 => అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన 

ఉజీజ్యేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము 

నెదుటనుండి పాళెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 3:17 => లేవి కుమారుల పేళుల్ గెరో ష్ను కహాతు మెరారి అనునవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:61 => కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు , దాను అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు , మనషే ష్ అరధ్గోతర్ 

సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

వచనము 5 

అబీషూవ బుకీక్ని కనెను, బుకీక్ ఉజీజ్ని కనెను, 

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. 

నిరగ్మకాండము 6:20 => అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి 

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 2:4 => వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అకక్ దూరముగా 

నిలిచియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:7 => అపుప్డు వాని అకక్ ఫరో కుమారెత్తో నీకొరకు ఈ పిలల్వాని పెంచుటకు నేను 

వెళిల్ హెబీర్ సతరీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వతుత్నా అనెను. 

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

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

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

అబీహును, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున 

సాగిలపడుడి. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

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

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

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

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

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

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

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 
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పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

నిరగ్మకాండము 6:26 => ఇశార్యేలీయులను వారి సేనల చొపుప్న ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

వెలుపలికి రపిప్ంచుడని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అహరోను మోషేలు వీరు. 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:2 => అహరోను కుమారుల పేరులు ఏవనగా, తొలుతపుటిట్న నాదాబు అబీహు 

ఎలియాజరు ఈతామారు అనునవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 

ఎజార్ 8:2 => ఫీనెహాసు వంశములో గెరో ష్మును, ఈతామారు వంశములో దానియేలును, దావీదు 

వంశములో హటూ ట్షును, 

నెహెమాయ్ 12:10 => యేషూవ యోయాకీమును కనెను, యోయాకీము ఎలాయ్షీబును కనెను, 

ఎలాయ్షీబు యోయాదాను కనెను. 
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హెబీర్యులకు 7:23 => మరియు ఆ యాజకులు మరణము పొందుటచేత ఎలల్పుప్డును ఉండ 

సాధయ్ము కానందున, అనేకులైరి గాని 

వచనము 6 

ఉజీజ్ జెరహాయ్ను కనెను, జెరహాయ్ మెరాయోతును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 6:25 => అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పూతీయేలు కుమారెత్లలో ఒకతెను 

పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి ఫీనెహాసును కనెను; వీరు తమ తమ కుటుంబముల చొపుప్న 

లేవీయుల పితరుల మూలపురుషులు 

సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:7 => యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన 

ఫీనెహాసు అది చూచి, 

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. 

సంఖాయ్కాండము 25:9 => ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులుచేత చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, 
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సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

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

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:6 => మోషే వారిని, అనగా పర్తి గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు 

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను. అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను 

ఊదుటకు బూరలను యుదధ్మునకు పంపెను. 

యెహోషువ 22:13 => ఇశార్యేలీయులు గిలాదులోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును యాజకుడగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును 

పంపిరి. 

యెహోషువ 22:30 => ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 

యెహోషువ 22:31 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు 

రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనషీష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము 

చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 22:32 => యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసును పర్ధానులును 

గిలాదులోని రూబేనీయుల యొదద్నుండియు, గాదీయుల యొదద్నుండియు ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు 

తిరిగివచిచ్ జనులకు ఆ మాట తెలియచెపప్గా 
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యెహోషువ 24:33 => మరియు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు మృతినొందినపుప్డు 

ఎఫార్యీమీయుల మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయయ్బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో 

జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

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. 

ఎజార్ 8:2 => ఫీనెహాసు వంశములో గెరో ష్మును, ఈతామారు వంశములో దానియేలును, దావీదు 

వంశములో హటూ ట్షును, 

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

కీరత్నలు 106:31 => నితయ్ము తరములనిన్టను అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడెను. 

ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

ఎజార్ 7:2 => హిలీక్యా షలూల్ము కుమారుడు షలూల్ము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు 

కుమారుడు 

ఎజార్ 7:3 => అహీటూబు అమరాయ్ కుమారుడు అమరాయ్ అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ మెరాయోతు 

కుమారుడు 

ఎజార్ 7:4 => మెరాయోతు జెరహాయ్ కుమారుడు జెరహాయ్ ఉజీజ్ కుమారుడు ఉజీజ్ బుకీక్ కుమారుడు 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

వచనము 7 

మెరాయోతు అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:51 => అబీషూవ కుమారుడు బుకీక్, బుకీక్ కుమారుడు ఉజీజ్, ఉజీజ్ 

కుమారుడు జెరహయ్, 

వచనము 8 

అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

ఎజార్ 7:4 => మెరాయోతు జెరహాయ్ కుమారుడు జెరహాయ్ ఉజీజ్ కుమారుడు ఉజీజ్ బుకీక్ కుమారుడు 

నెహెమాయ్ 12:15 => హారిము ఇంటివారికి అదాన్, మెరాయోతు ఇంటివారికి హెలక్యి 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:52 => జెరహయ్ కుమారుడు మెరాయోతు, మెరాయోతు కుమారుడు 

అమరాయ్, అమరాయ్ కుమారుడు అహీటూబు, 

వచనము 9 

అహిమయసుస్ అజరాయ్ను కనెను, అజరాయ్ యోహానానును కనెను, 

ఎజార్ 7:3 => అహీటూబు అమరాయ్ కుమారుడు అమరాయ్ అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ మెరాయోతు 

కుమారుడు 

1 సమూయేలు 14:3 => షిలోహులో యెహోవాకు యాజకుడగు ఏలీ యొకక్ కుమారుడైన 

ఫీనెహాసుకు పుటిట్న ఈకాబోదు యొకక్ సహోదరుడైన అహీటూబునకు జననమైన అహీయా ఏఫోదు 

ధరించుకొని అకక్డ ఉండెను. యోనాతాను వెళిల్న సంగతి జనులకు తెలియకయుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:45 => షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు 

తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:52 => జెరహయ్ కుమారుడు మెరాయోతు, మెరాయోతు కుమారుడు 

అమరాయ్, అమరాయ్ కుమారుడు అహీటూబు, 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

వచనము 10 

యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు 

యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 15:35 => అకక్డ యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును నీకు సహాయకులుగా 

నుందురు; కాబటిట్ రాజనగరియందు ఏదైనను జరుగుట నీకు వినబడినయెడల యాజకుడైన 

సాదోకుతోను అబాయ్తారుతోను దాని చెపప్వలెను. 

2 సమూయేలు 17:15 => కాబటిట్ హూషై అబా ష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని 

అహీతోపెలు చెపిప్న ఆలోచనను తాను చెపిప్న ఆలోచనను యాజకులగు సాదోకుతోను 

అబాయ్తారుతోను తెలియజెపిప్ 

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

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

1 రాజులు 1:44 => రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర 

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి; 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

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. 

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 17:20 => అబా ష్లోము 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 18:19 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్నేను పరుగెతిత్కొని పోయి యెహోవా 

తన శతుర్వులను ఓడించి తనకు నాయ్యము తీరిచ్న వరత్మానము రాజుతో చెపెప్దననగా 
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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 

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 అబా ష్లోము కేష్మముగా ఉనాన్డా? అని యడుగగా 

అహిమయసుస్ యోవాబు రాజసేవకుడనైన నీ దాసుడనగు ననున్ పంపినపుప్డు గొపప్ అలల్రి జరుగుట 

నేను చూచితిని గాని అది ఏమైనది నాకు తెలిసినది కాదని చెపెప్ను. 

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. 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

1 రాజులు 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

వచనము 11 

అజరాయ్ అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

2 రాజులు 25:23 => యూదావారి సైనాయ్ధిపతులందరును వారి జనులందరును బబులోనురాజు 

గెదలాయ్ను అధిపతిగా నియమించిన సంగతి విని, మిసాప్ పటట్ణమందునన్ గెదలాయ్యొదద్కు నెతనాయ్ 

కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, కారేహ కుమారుడైన యోహానానును, నెటోపాతీయుడైన తనుహ్మెతు 

కుమారుడగు శెరాయాయును, మాయకాతీయుడైన యొకనికిపుటిట్న యజనాయ్ను కూడి రాగా 

వచనము 12 

అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు షలూల్మును కనెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 
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పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

1 రాజులు 6:1 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఇగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న 

నాలుగువందల ఎనుబదియవ సంవతస్రమందు, అనగా సొలొమోను ఇశార్యేలును ఏలిన నాలుగవ 

సంవతస్రమందు జీప  అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరమును కటిట్ంప 

నారంభించెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది 

మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో 

అతడు పొదిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 
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వచనము 13 

షలూల్ము హిలీక్యాను కనెను, హిలీక్యా అజరాయ్ను కనెను, 

ఎజార్ 7:3 => అహీటూబు అమరాయ్ కుమారుడు అమరాయ్ అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ మెరాయోతు 

కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

వచనము 14 

అజరాయ్ శెరాయాను కనెను, శెరాయా యెహోజాదాకును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

వచనము 15 

యెహోవా నెబుకదెన్జరుదావ్రా యూదావారిని యెరూషలేమువారిని చెరతీసికొని పోయినపుప్డు ఈ 

యెహోజాదాకు చెరలోనికిపోయెను. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 
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2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:15 => అపుప్డు హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రము గల 

గర్ంథము నాకు దొరికెనని శాసిత్యగు షాఫానుతో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:16 => షాఫాను ఆ గర్ంథమును రాజునొదద్కు తీసికొనిపోయి రాజుతో 

ఇటల్నెను నీ సేవకులకు నీవు ఆజాఞ్పించినదంతయు వారు చేయుచునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:17 => యెహోవా మందిరమునందు దొరికిన దర్వయ్మును వారు పోగుచేసి 

పై విచారణకరత్ల చేతికిని పనివారి చేతికిని దాని అపప్గించియునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:18 => మరియు యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని 

రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, శాసిత్యగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:19 => అతడు ధరమ్శాసత్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన 

వసత్రములను చింపుకొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:20 => హిలీక్యాకును, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా 

కుమారుడైన అబోద్నుకును, శాసిత్యగు షాఫానుకును, రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను 
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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. 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

వచనము 16 

లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

2 రాజులు 25:18 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ 

యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

జెకరాయ్ 6:11 => వారినడిగి వెండి బంగారములను తీసికొని కిరీటము చేసి పర్ధానయాజకుడును 

యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహోషువ తలమీద ఉంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

Page  of 272 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

యిరిమ్యా 52:24 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి పర్ధాన యాజకుడైన శెరాయాను 

రెండవ యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

హగగ్యి 1:1 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల మొదటి 

దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయలీత్యేలు 

కుమారుడునైన జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన 

యెహోషువకును యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా 

వచనము 17 

గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

ఎజార్ 5:2 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును 

లేచి యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటట్నారంభించిరి. మరియు దేవుని యొకక్ 

పర్వకత్లు వారితోకూడ నుండి సహాయము చేయుచువచిచ్రి. 

హగగ్యి 1:1 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల మొదటి 

దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయలీత్యేలు 

కుమారుడునైన జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన 

యెహోషువకును యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 
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ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

హగగ్యి 1:14 => యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలు 

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

హగగ్యి 2:2 => నీవు యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతోను 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువతోను శేషించిన జనులతోను ఇటల్నుము 

2 రాజులు 25:18 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ 

యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 25:21 => బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని 

చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:17 => ఆయన వారిమీదికి కలీద్యుల రాజును రపిప్ంపగా అతడు వారికి 

పరిశుదధ్ సథ్లముగానునన్ మందిరములోనే వారి యౌవనులను ఖడగ్ముచేత సంహరించెను. అతడు 

యౌవనులయందైనను, యువతులయందైనను, ముసలివారియందైనను, నెరసిన వెండుర్కలుగల 

వారియందైనను కనికరింపలేదు. దేవుడు వారినందరిని అతని చేతికపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:18 => మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు 

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:19 => అదియుగాక కలీద్యులు దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్, 

యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్, దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి. దానిలోని పర్శసత్మైన 

వసుత్వులనిన్టిని బొతిత్గా పాడుచేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:20 => ఖడగ్ముచేత హతులు కాకుండ తపిప్ంచుకొనిన వారిని అతడు 

బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. రాజయ్ము పారసీకులదగువరకు వారు అకక్డనే యుండి అతనికిని 

అతని కుమారులకును దాసులైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:21 => యిరీమ్యాదావ్రా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేరుటకై 

విశార్ంతిదినములను దేశము అనుభవించువరకు ఇది సంభవించెను. దేశము పాడుగానునన్ డెబబ్ది 

సంవతస్రముల కాలము అది విశార్ంతిదినముల ననుభవించెను.  

యిరిమ్యా 39:9 => అపుప్డు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి 

పటట్ణములో నిలిచియునన్ పర్జలను, దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో చేరినవారిని, శేషించిన 

పర్జలనందరిని బబులోనునకు కొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:12 => అయిదవ నెల పదియవ దినమున, అనగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

ఏలుబడియందు పందొమిమ్దవ సంవతస్రమున బబులోను రాజు ఎదుట నిలుచు నెబూజరదానను 

రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

యిరిమ్యా 52:14 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతితోకూడ నుండిన కలీద్యుల 

సేనాసంబంధులందరు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టిని పడగొటిట్రి 

యిరిమ్యా 52:15 => మరియు రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియైన నెబూజరదాను పర్జలలో 

కడుబీదలైన కొందరిని, పటట్ణములో శేషించిన కొదువ పర్జలను, బబులోనురాజు పక్షము 

చేరినవారిని, గటిట్ పనివారిలో శేషించినవారిని చెరగొనిపోయెను.  

యిరిమ్యా 52:28 => నెబుకదెర్జరు తన యేలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున మూడువేల 

ఇరువది ముగుగ్రు యూదులను చెరగొనిపోయెను 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

2 రాజులు 14:27 => యెహోవా ఇశార్యేలువారు పొందిన బాధ ఘోరమైనదనుకొనెను. 

ఇశార్యేలను పేరు ఆకాశము కిర్ందనుండి తుడిచివేయనని యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక 

యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము దావ్రా వారిని రకిష్ంచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

ఎజార్ 10:18 => యాజకుల వంశములో అనయ్సతరీలను పెండిల్చేసికొని యునన్టుల్ కనబడినవారు 

ఎవరనగా యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవ వంశములోను, అతని సహోదరులలోను 

మయశేయాయు, ఎలీయెజెరును, యారీబును గెదలాయ్యును. 

వచనము 18 

కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

సంఖాయ్కాండము 3:17 => లేవి కుమారుల పేళుల్ గెరో ష్ను కహాతు మెరారి అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => అహరోను సంతతివారిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

ఎజార్ 8:19 => హషబాయ్ను అతనితోకూడ మెరారీయుడగు యెషయాను అతని బంధువులును వారి 

కుమారులునైన యిరువదిమందిని వారు తోడుకొని వచిచ్రి. 

వచనము 19 

మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 

సంఖాయ్కాండము 3:18 => గెరో ష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:21 => లిబీన్యులు షిమీయులు గెరో ష్ను వంశసుథ్లు గెరో ష్నీయుల వంశపువారు 

వీరే. 

నిరగ్మకాండము 6:17 => గెరో ష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

వచనము 20 

గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు కుమారుడు జిమామ్, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమీమ్నాదాబు, వీని కుమారుడు 

కోరహు, కోరహు కుమారుడు అసీస్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:61 => కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు , దాను అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు , మనషే ష్ అరధ్గోతర్ 

సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఉజీజ్యేలు సంతతివారి కధిపతియగు అమిమ్నాదాబును వాని 

బంధువులలో నూట పండెర్ండుగురిని దావీదు సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

వచనము 21 
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జిమామ్ కుమారుడు యోవాహు, యోవాహు కుమారుడు ఇదోద్, ఇదోద్ కుమారుడు జెరహు, జెరహు 

కుమారుడు యెయతిరయి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ 

యాహు సంతతిలో బెనోయును. 

నిరగ్మకాండము 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల 

చొపుప్న లేవి కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

సంఖాయ్కాండము 3:33 => మెరారి వంశమేదనగా, మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము; 

ఇవి మెరారి వంశములు. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => మెరారి కుమారులలో ఒకడు మహలి, మహలి కుమారుడు లిబీన్, 

లిబీన్ కుమారుడు షిమీ, షిమీ కుమారుడు ఉజా జ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ 

కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో 

షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

ఎజార్ 8:18 => మా దేవుని కరుణాహసత్ము మాకు తోడుగా ఉనన్ందున వారు పర్జాఞ్వంతుడైన 

ఒకనిని షేరేబాయ్ను అతని కుమారులను సహోదరులను, పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిచ్రి. ఆ 

పర్జాఞ్వంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశార్యేలునకు పుటిట్న లేవి వంశసుథ్డు. 

ఎజార్ 8:19 => హషబాయ్ను అతనితోకూడ మెరారీయుడగు యెషయాను అతని బంధువులును వారి 

కుమారులునైన యిరువదిమందిని వారు తోడుకొని వచిచ్రి. 

వచనము 22 

కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమీమ్నాదాబు, వీని కుమారుడు కోరహు, కోరహు కుమారుడు అసీస్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

సంఖాయ్కాండము 3:18 => గెరో ష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 
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వచనము 23 

అసీస్రు కుమారుడు ఎలాక్నా, ఎలాక్నా కుమారుడు ఎబాయ్సాపు, ఎబాయ్సాపు కుమారుడు అసీస్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు 

అదాయా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు 

అదాయా కుమారుడు, 

సంఖాయ్కాండము 3:18 => గెరో ష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

వచనము 24 

అసీస్రు కుమారుడు తాహతు, తాహతు కుమారుడు ఊరియేలు, ఊరియేలు కుమారుడు ఉజిజ్యా, 

ఉజిజ్యా కుమారుడు షావూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని 

బంధువులలో నూట ఇరువదిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఉజీజ్యేలు సంతతివారి కధిపతియగు అమిమ్నాదాబును వాని 

బంధువులలో నూట పండెర్ండుగురిని దావీదు సమకూరెచ్ను. 

వచనము 25 

ఎలాక్నా కుమారులు అమాశై అహీమోతు. 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

వచనము 26 

ఎలాక్నా కుమారులలో ఒకడు జోపై. జోపై కుమారుడు నహతు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

వచనము 27 

నహతు కుమారుడు ఏలీయాబు, ఏలీయాబు కుమారుడు యెరోహాము, యెరోహాము కుమారుడు 

ఎలాక్నా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా 

మహతునకు పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

వచనము 28 

సమూయేలు కుమారులు జేయ్షుఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా 

మహతునకు పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

వచనము 29 

మెరారి కుమారులలో ఒకడు మహలి, మహలి కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు షిమీ, షిమీ 

కుమారుడు ఉజా జ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

1 సమూయేలు 1:19 => తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మొర్కిక్ తిరిగి 

రామాలోని తమ యింటికి వచిచ్రి. అంతట ఎలాక్నా తన భారయ్యగు హనాన్ను కూడెను, యెహోవా 

ఆమెను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 
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వచనము 30 

ఉజా జ్ కుమారుడు షిమాయ్, షిమాయ్ కుమారుడు హగీగ్యా, హగీగ్యా కుమారుడు అశాయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షుఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షుఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

లేవీయకాండము 27:26 => అయితే జంతువులలో తొలిపిలల్ యెహోవాది గనుక యెవడును దాని 

పర్తిషిఠ్ంపకూడదు; అది ఎదద్యిననేమి గొఱఱ్మేకల మందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 సమూయేలు 8:2 => అతని జేయ్షఠ్ కుమారుని పేరు యోవేలు; రెండవవాని పేరు అబీయా, 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

వచనము 31 

నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు 

దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 
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సంఖాయ్కాండము 3:33 => మెరారి వంశమేదనగా, మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము; 

ఇవి మెరారి వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ 

కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో 

రెండువందల ఇరువది మందిని, 

వచనము 32 

సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు 

గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు వంతులచొపుప్న తమ పని 

చూచుకొనుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:20 => హిలీక్యాకును, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా 

కుమారుడైన అబోద్నుకును, శాసిత్యగు షాఫానుకును, రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో 

రెండువందల ఇరువది మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

వచనము 33 

ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో 

గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 
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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 

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 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

Page  of 287 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

Page  of 288 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

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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కీరత్నలు 132:8 => యెహోవా, లెముమ్ నీ బలసూచకమైన మందసముతో కూడ రముమ్ నీ విశార్ంతి 

సథ్లములో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

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 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 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

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 7:7 => మరియు రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు 

కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును 

బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 40:44 => లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు 

గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా 

చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 

వచనము 34 

సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు 

పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:5 => వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, 

యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు 
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అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

కీరత్నలు 68:24 => దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని 

గమనమును వారు చూచియునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు వాయించుచుండగా 
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కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను 

యెరూషలేములో కటిట్ంచిన మందిరమందు యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 

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. 

1 రాజులు 8:8 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి కనబడునంత 

పొడవుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు అకక్డనే యునన్వి. 

1 రాజులు 8:9 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా వారితో 

నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ 

రెండు రాతిపలకలు తపప్ మరి ఏమియు లేకపోయెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 
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కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

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. 

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. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 

నెహెమాయ్ 11:19 => దావ్రపాలకులైన అకూక్బు టలోమ్ను గుమమ్ములు కాయువారును నూట డెబబ్ది 

యిదద్రు. 
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నెహెమాయ్ 11:20 => ఇశార్యేలీయులలో శేషించిన యాజకులు లేవీయులు మొదలైన వారు యూదా 

పటట్ణములనిన్టిలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:21 => నెతీనీయులు ఓపెలులో నివసించిరి. జీహాయు గిషాప్యును నెతీనీయులకు 

పర్ధానులు. 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 

నెహెమాయ్ 11:23 => వారినిగూరిచ్న విధియేదనగా, గాయకులు వంతుల పర్కారము ఒపప్ందము 

మీద తమ పనిచేయవలెను, లేవీయులు రాజు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ దినకర్మేణ జరుగు పనులు 

చూడవలెను. 

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 

నెహెమాయ్ 12:28 => అపుప్డు గాయకుల వంశసుథ్లు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ మైదాన 

భూమిలోనుండియు నెటోపాతి యొకక్ గార్మములలోనుండియు కూడుకొని వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:45 => మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన 

సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు 

వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:46 => పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల 

విషయములోను పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

నెహెమాయ్ 12 :47 => జెరుబాబ్బెలు దినములలోనేమి నెహెమాయ్ దినములలోనేమి 

ఇశార్యేలీయులందరును వారి వంతులచొపుప్న గాయకులకును దావ్రపాలకులకును 
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భోజనపదారథ్ములను అనుదినము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. మరియు వారు లేవీయుల నిమితత్ము అరప్ణలను 

పర్తిషిఠ్ంచుచు వచిచ్రి. లేవీయులు అహరోను వంశసుథ్లకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

కీరత్నలు 135:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా నామమును సుత్తించుడి యెహోవా 

సేవకులారా, 

కీరత్నలు 135:2 => యెహోవా మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో 

నిలుచుండువారలారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 135:3 => యెహోవా దయాళుడు యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును కీరిత్ంచుడి 

అది మనోహరము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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. 

యెహెజేక్లు 40:44 => లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు 

గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా 

చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

వచనము 35 

తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా మహతునకు పుటెట్ను, మహతు 

అమాశైకి పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను 

సంతతివారిలో షెమయా ఉజీజ్యేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => సమూయేలు కుమారులు జేయ్షుఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:28 => సమూయేలు కుమారులు జేయ్షుఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 1:28 => కాబటిట్ నేను ఆ బిడ డ్ను యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచుచునాన్ను; తాను 

బర్దుకుదినములనిన్టను వాడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడని చెపెప్ను. అపుప్డు వాడు యెహోవాకు 

అకక్డనే మొర్కెక్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:61 => కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు , దాను అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు , మనషే ష్ అరధ్గోతర్ 

సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:32 => వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున 

సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

వచనము 36 

అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ 

జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:27 => నహతు కుమారుడు ఏలీయాబు, ఏలీయాబు కుమారుడు 

యెరోహాము, యెరోహాము కుమారుడు ఎలాక్నా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:20 => ఎలీయేనై జిలెల్తై ఎలీయేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => ఎలాక్నా కుమారులలో ఒకడు జోపై. జోపై కుమారుడు నహతు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

వచనము 37 
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జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, 

ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:26 => ఎలాక్నా కుమారులలో ఒకడు జోపై. జోపై కుమారుడు నహతు, 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:25 => ఎలాక్నా కుమారులు అమాశై అహీమోతు. 

వచనము 38 

కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు 

పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => అసీస్రు కుమారుడు తాహతు, తాహతు కుమారుడు ఊరియేలు, 

ఊరియేలు కుమారుడు ఉజిజ్యా, ఉజిజ్యా కుమారుడు షావూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:38 => ఓబేదు యెహూను కనెను, యెహూ అజరాయ్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => అహిమయసుస్ అజరాయ్ను కనెను, అజరాయ్ యోహానానును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:25 => ఎలాక్నా కుమారులు అమాశై అహీమోతు. 

వచనము 39 

హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, 

బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

సంఖాయ్కాండము 33:26 => మకెలోతులోనుండి బయలుదేరి తాహతులో దిగిరి. 
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నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:23 => అసీస్రు కుమారుడు ఎలాక్నా, ఎలాక్నా కుమారుడు ఎబాయ్సాపు, 

ఎబాయ్సాపు కుమారుడు అసీస్రు, 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

ఆదికాండము 36:5 => అహోలీబామా యూషును యాలామును కోరహును కనెను. కనాను 

దేశములో ఏశావునకు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 16:2 => ఇశార్యేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజపర్ధానులునైన 

రెండువందల యేబదిమందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

సంఖాయ్కాండము 16:4 => మోషే ఆ మాటవిని సాగిలపడెను. అటు తరువాత అతడు కోరహుతోను 

వాని సమాజముతోను ఇటల్నెను 
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సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 16:6 => ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును 

ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము 

వేయుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:8 => మరియు మోషే కోరహుతో ఇటల్నెను లేవి కుమారులారా వినుడి. 

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 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 16:11 => ఇందు నిమితత్ము నీవును నీ సమసత్సమాజమును యెహోవాకు 

విరోధముగా పోగైయునాన్రు. అహరోను ఎవడు? అతనికి విరోధముగా మీరు సణుగనేల అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:12 => అపుప్డు మోషే ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములను 

పిలువనంపించెను. 

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. 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 16:16 => మరియు మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవ్సమూహమును, అనగా 

నీవును వారును అహరోనును రేపు యెహోవా సనిన్ధిని నిలువవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:17 => మీలో పర్తివాడును తన తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిమీద 

ధూపదర్వయ్ము వేసి, ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని పటుట్కొని రెండువందల ఏబది ధూపారుత్లను 

యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను, నీవును అహరోనును ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని తేవలెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:19 => కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

సరవ్సమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:20 => అపుప్డు యెహోవా మీరు ఈ సమాజములోనుండి అవతలికి వెళుల్డి. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:23 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 16:24 => కోరహు దాతాను అబీరాములయొకక్ నివాసముల చుటుట్పటల్నుండి 

తొలగిపోవుడని జనసమాజముతో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:25 => అపుప్డు మోషే లేచి దాతాను అబీరాములయొదద్కు వెళల్గా 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట వెళిల్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

కీరత్నలు 85:1 => యెహోవా, నీవు నీ దేశము ఎడల కటాక్షము చూపియునాన్వు చెరకుపోయిన 

యాకోబు సంతతిని నీవు వెనుకకు రపిప్ంచియునాన్వు.  

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

వచనము 40 

షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా కుమారుడు, బయశేయా మలీక్యా 

కుమారుడు, 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 
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సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

1 సమూయేలు 8:2 => అతని జేయ్షఠ్ కుమారుని పేరు యోవేలు; రెండవవాని పేరు అబీయా, 

వచనము 41 

మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు అదాయా కుమారుడు, 

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 16:7 => ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, 

దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:14 => అపుప్డు మతత్నాయ్కు పుటిట్న యెహీయేలు కుమారుడైన బెనాయాకు 

జననమైన జెకరాయ్ కుమారుడును ఆసాపు సంతతివాడును లేవీయుడునగు యహజీయేలు 

సమాజములో ఉండెను. యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి రాగా అతడీలాగు పర్కటించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => ఎలీషాపాను సంతతివారిలో షిమీ యెహీయేలు, ఆసాపు 

కుమారులలో జెకరాయ్ మతత్నాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:15 => మరియు ఆసాపు సంతతివారగు గాయకులును, ఆసాపు 

హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు యెదూతూనును దావీదు నియమించిన పర్కారముగా తమ 
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సథ్లమందుండిరి; దావ్రములనిన్టియొదద్ను దావ్రపాలకులు కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమచేతిలో పని 

విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు సిదధ్పరచిరి. 

ఎజార్ 2:41 => గాయకులలో ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది యెనమండుగురు, 

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 

నెహెమాయ్ 7:44 => గాయకులైన ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట నలువది యెనమండుగురును 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 

నెహెమాయ్ 12:35 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి; వారెవరనగా, 

ఆసాపు కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన 

యోనాతానునకు పుటిట్న జెకరాయ్యు 

నెహెమాయ్ 12:46 => పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల 

విషయములోను పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 73:1 => ఇశార్యేలుయెడల శుదధ్హృదయులయెడల నిశచ్యముగా దేవుడు 

దయాళుడైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 74:1 => దేవా, నీవు నితయ్ము మముమ్ను విడనాడితివేమి? నీవు మేపు గొఱఱ్లమీద నీ 

కోపము పొగ రాజుచునన్దేమి? 

కీరత్నలు 75:1 => దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము నీవు సమీపముగా 

నునాన్వని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము నరులు నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను వివరించుదురు.  

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 77:1 => నేను ఎలుగెతిత్ దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్దును ఆయనకు మనవి చేయుదును దేవుడు 

నాకు చెవియొగుగ్వరకు నేను ఎలుగెతిత్ ఆయనకు మనవి చేయుదును. 

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 83:1 => దేవా, ఊరకుండకుము దేవా, మౌనముగా ఉండకుము ఊరకుండకుము. 

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 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

వచనము 42 

అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ షిమీ కుమారుడు, 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

యిరిమ్యా 38:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణములో నిలిచియునన్వారు 

ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను చతుత్రు గాని కలీద్యులయొదద్కు 

బయలువెళుల్వారు బర్దుకుదురు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ తమ పార్ణము దకిక్ంచుకొని 

వారు బర్దుకుదురు. 

వచనము 43 

షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => జిమామ్ కుమారుడు యోవాహు, యోవాహు కుమారుడు ఇదోద్, ఇదోద్ 

కుమారుడు జెరహు, జెరహు కుమారుడు యెయతిరయి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => జిమామ్ కుమారుడు యోవాహు, యోవాహు కుమారుడు ఇదోద్, ఇదోద్ 

కుమారుడు జెరహు, జెరహు కుమారుడు యెయతిరయి. 

వచనము 44 
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మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, 

అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => జిమామ్ కుమారుడు యోవాహు, యోవాహు కుమారుడు ఇదోద్, ఇదోద్ 

కుమారుడు జెరహు, జెరహు కుమారుడు యెయతిరయి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

వచనము 45 

హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 
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ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:17 => లేవి కుమారుల పేళుల్ గెరో ష్ను కహాతు మెరారి అనునవి. 

వచనము 46 

హిలీక్యా అమీ జ్ కుమారుడు, అమీ జ్ బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

కీరత్నలు 89:1 => యెహోవాయొకక్ కృపాతిశయమును నితయ్ము నేను కీరిత్ంచెదను తరతరములకు నీ 

విశావ్సయ్తను నా నోటితో తెలియజేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

Page  of 317 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

వచనము 47 

షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి 

కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ 

కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:34 => వారు మెషోబాబు యమేల్కు అమజాయ్ కుమారుడైన యోషా, 

2 రాజులు 18:18 => హిలీక్యా కుమారుడును గృహనిరావ్హకుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీద నునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును వారియొదద్కు 

పోయిరి. 

వచనము 48 

వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో సంబంధించిన సకలమైన పనులకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 49 
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అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను 

ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన 

మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:23 => మూషి కుమారులు ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:33 => మెరారి వంశమేదనగా, మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము; 

ఇవి మెరారి వంశములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

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, 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

నిరగ్మకాండము 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల 

చొపుప్న లేవి కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:33 => మెరారి వంశమేదనగా, మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము; 

ఇవి మెరారి వంశములు. 
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సంఖాయ్కాండము 3:34 => వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారెందరనగా, ఒక నెల మొదలుకొని పై 

పార్యముగల మగవారందరు ఆరువేల రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 3:35 => మెరారీయుల పితరుల కుటుంబములో అబీహాయిలు కుమారుడైన 

సూరీయేలు పర్ధానుడు. వారు మందిరమునొదద్ ఉతత్రదికుక్న దిగవలసినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 3:36 => మెరారి కుమారులు మందిరము యొకక్ పలకలను దాని అడ డ్కఱఱ్లను 

దాని సత్ంభములను దాని దిమమ్లను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దాని సేవకొరకైనవనిన్టిని 

సంఖాయ్కాండము 4:42 => మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ 

పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 7:8 => అతడు నాలుగు బండల్ను ఎనిమిది యెదుద్లను యాజకుడగు అహరోను 

కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద సేవచేయు మెరారీయులకు వారి వారి సేవచొపుప్న ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 10:17 => మందిరము విపప్బడినపుప్డు గెరో ష్నీయులును మెరారీయులును 

మందిరమును మోయుచు సాగిరి. 

యెహోషువ 21:7 => రూబేను గోతిర్కులనుండియు, గాదు గోతిర్కులనుండియు, జెబూలూను 

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:34 => లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను 

గోతర్ములనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:35 => కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని 

పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:37 => కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 
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యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:40 => వారి వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన 

వంశములచొపుప్న అవనిన్యు మెరారీయులకు కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి కలిగిన 

పటట్ణములు పండెర్ండు. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

వచనము 50 

అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు 

కుమారుడు అబీషూవ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

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 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు 

లదాద్ను వంశముయొకక్ పితరుల పెదద్లు. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:22 => ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి కుమారెత్లుండిరి కాని 

కుమారులు లేకపోయిరి. కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:31 => సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును 

కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను 

మోషేల వంశావళులు ఇవే. 

సంఖాయ్కాండము 4:49 => యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న మోషేచేత వారు లెకిక్ంపబడిరి; 

పర్తివాడును తన తన సేవనుబటిట్యు తన తన మోతనుబటిట్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

వారు అతని వలన లెకిక్ంపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 8:5 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

సంఖాయ్కాండము 8:6 => లేవీయులను పర్తేయ్కించి వారిని పవితర్పరచుము. 
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సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

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

దాని నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:9 => అపుప్డు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్ 

ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేయవలెను. 

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

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:11 => లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును 

ఇశార్యేలీయులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

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

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

సంఖాయ్కాండము 8:13 => అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను లేవీయులను 

నిలువబెటిట్ యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:14 => అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను; 

లేవీయులు నావారైయుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 8:15 => తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని 

అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:16 => ఇశార్యేలీయులలో వారు నా వశము చేయబడినవారు; తొలిచూలియైన 

పర్తివానికిని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో పర్థమ సంతానమంతటికిని పర్తిగా వారిని నేను 

తీసికొనియునాన్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 8:17 => ఏలయనగా మనుషుయ్లలోను పశువులలోను ఇశార్యేలీయులలో 

తొలిచూలియైనది యావతుత్ను నాది; ఐగుపుత్ దేశములో తొలిచూలియైన పర్తివానిని నేను 

సంహరించిననాడు వారిని నాకొరకు పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని. 

సంఖాయ్కాండము 8:18 => ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తివానికి మారుగా లేవీయులను 

తీసికొనియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:19 => మరియు పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము 

సేవచేయుటకును ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, ఇశార్యేలీయులలో 

లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇచిచ్ అపప్గించియునాన్ను. అందువలన 

ఇశార్యేలీయులు పరిశుదధ్మందిరమునకు సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను ఇశార్యేలీయులకు 

సంభవింపకపోవును అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:20 => అపుప్డు మోషే అహరోనులును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము 

యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మునుబటిట్ లేవీయులయెడల చేసిరి; 

ఇశార్యేలీయులు వారికి అటే ల్ చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 8:21 => లేవీయులు తముమ్ను పవితర్పరచుకొని తమ బటట్లు ఉదుకుకొనిన 

తరువాత అహరోను యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంచెను. వారిని 

పవితర్పరచుటకు అహరోను వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:22 => తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు లోపలికి వెళిల్రి. యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారియెడల చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:23 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇది లేవీయులను 

గూరిచ్న విధి. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 8:25 => అయితే ఏబది ఏండల్ వయసుస్ పొందిన పిమమ్ట వారు ఆ పని మాని 

ఊరకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:26 => వారు కాపాడవలసినవాటిని కాపాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములో తమ 

గోతర్పువారితో కూడ పరిచరయ్ చేయవలెనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయులు కాపాడవలసిన 

వాటివిషయము నీవు వారికి ఆలాగు నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 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 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 
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సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడ డ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:9 => అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు 

రావలసినవేవనగా, వారి నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి 

అపరాధపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ 

కుమారులకును అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:10 => పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా 

ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 18:11 => మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు 

అలాల్డించు అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన 

కటట్డవలన వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 

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

నూనెలో పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:13 => వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ 

ఫలములు నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:14 => ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 
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సంఖాయ్కాండము 18:15 => మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు 

సమసత్ పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:16 => అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 

విడిపింపవలసిన వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము 

ఇరువది చినన్ములు. 

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

తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము 

నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:18 => అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

సంఖాయ్కాండము 18:20 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు 

సావ్సథ్య్ము కలుగదు; వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ 

సావ్సథ్య్ము నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 18:21 => ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

సేవకు నేను ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:22 => ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట 

పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రాకూడదు. 
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సంఖాయ్కాండము 18:23 => అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి 

సేవలోని దోషములకు తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి 

సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 18:24 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 18:25 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 18:26 => నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా 

ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:27 => మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ 

ఫలమువలెను ఎంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18 :28 => అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ 

దశమభాగములనిన్టిలోనుండి మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి 

మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 18:29 => మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన దానిలోనుండి యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచు పర్తి అరప్ణమును, అనగా దాని పర్తిషిఠ్త భాగమును దానిలోనుండి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:31 => మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; 

ఏలయనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 
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సంఖాయ్కాండము 18:32 => మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ 

పాపశిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని 

అపవితర్పరచకూడదని చెపుప్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

సంఖాయ్కాండము 3:38 => మందిరము ఎదుటి తూరుప్దికుక్న, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటి 

పూరవ్దిశయందు దిగవలసినవారు మోషే అహరోనులు అహరోను కుమారులు; ఇశార్యేలీయులు 

కాపాడవలసిన పరిశుదధ్సథ్లమును వారే కాపాడవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల అతడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

వచనము 51 

అబీషూవ కుమారుడు బుకీక్, బుకీక్ కుమారుడు ఉజీజ్, ఉజీజ్ కుమారుడు జెరహయ్, 

నిరగ్మకాండము 27:1 => మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడలుప్ గల 

బలిపీఠమును తుమమ్కఱఱ్తో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని యెతుత్ 

మూడు మూరలు. 

నిరగ్మకాండము 27:2 => దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని 

కొముమ్లు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:4 => మరియు వలవంటి ఇతత్డి జలెల్డ దానికి చేయవలెను.  
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నిరగ్మకాండము 27:5 => ఆ వలమీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇతత్డి ఉంగరములను చేసి 

ఆ వల బలిపీఠము నడిమివరకు చేరునటుల్ దిగువను బలిపీఠము గటుట్కిర్ంద దాని నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:6 => మరియు బలిపీఠము కొరకు మోతకఱఱ్లను చేయవలెను. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:7 => ఆ మోతకఱఱ్లను ఆ ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును 

మోయుటకు ఆ మోతకఱఱ్లు దాని రెండుపర్కక్ల నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:8 => పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన 

పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 1:5 => అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత 

యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ 

బలిపీఠముచుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

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

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 1:8 => అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను 

కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. 

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

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:1 => మరియు యెహోవా 

లేవీయకాండము 10:20 => మోషే ఆ మాట విని ఒపుప్కొనెను. 

లేవీయకాండము 21:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. 

లేవీయకాండము 22:33 => నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై 

యుండునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవానని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:16 => మరియు మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవ్సమూహమును, అనగా 

నీవును వారును అహరోనును రేపు యెహోవా సనిన్ధిని నిలువవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:17 => మీలో పర్తివాడును తన తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిమీద 

ధూపదర్వయ్ము వేసి, ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని పటుట్కొని రెండువందల ఏబది ధూపారుత్లను 

యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను, నీవును అహరోనును ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని తేవలెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 16:19 => కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

సరవ్సమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:20 => అపుప్డు యెహోవా మీరు ఈ సమాజములోనుండి అవతలికి వెళుల్డి. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:23 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 16:24 => కోరహు దాతాను అబీరాములయొకక్ నివాసముల చుటుట్పటల్నుండి 

తొలగిపోవుడని జనసమాజముతో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:25 => అపుప్డు మోషే లేచి దాతాను అబీరాములయొదద్కు వెళల్గా 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట వెళిల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:36 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుతో ఇటల్నుము ఆ అగిన్మధయ్నుండి ఆ ధూపారుత్లను ఎతుత్ము, 

అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి. 

సంఖాయ్కాండము 16:37 => ఆ అగిన్ని దూరముగా చలుల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 16:39 => అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము అరిప్ంప సమీపించి, 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 
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యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 16:42 => సమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా కూడెను. వారు 

పర్తయ్క్షపు గుడారమువైపు తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమెమ్ను; యెహోవా మహిమయు 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:43 => మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి రాగా 

సంఖాయ్కాండము 16:44 => యెహోవా మీరు ఈ సమాజము మధయ్నుండి తొలగిపోవుడి, 

సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

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 16:50 => ఆ తెగులు ఆగినపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము 

దగగ్రనునన్ మోషేయొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 17:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 17:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో మాటలాడి వారియొదద్ నొకొక్కక్ పితరుల 

కుటుంబమునకు ఒకొక్కక్ కఱఱ్గా, అనగా వారి పర్ధానులందరియొదద్ వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న పండెర్ండు కఱఱ్లను తీసికొని యెవరి కఱఱ్మీద వారిపేరు వార్యుము. 

సంఖాయ్కాండము 17:3 => లేవి కఱఱ్మీద అహరోను పేరు వార్యవలెను; ఏలయనగా పితరుల 

కుటుంబముల పర్ధానునికి ఒకక్ కఱఱ్యే యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 17 :4 => నేను మిముమ్ను కలిసికొను పర్తయ్క్షపు గుడారములోని 

శాసనములయెదుట వాటిని ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:5 => అపుప్డు నేను ఎవని ఏరప్రచుకొందునో వాని కఱఱ్ చిగిరించును. 

ఇశార్యేలీయులు మీకు విరోధముగా సణుగుచుండు సణుగులు నాకు వినబడకుండ 

మానిప్వేయుదును. 

సంఖాయ్కాండము 17:6 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో చెపప్గా వారి పర్ధానులందరు తమ 

తమ పితరుల కుటుంబములలో ఒకొక్కక్ పర్ధానునికి ఒకొక్కక్ కఱఱ్ చొపుప్న పండెర్ండు కఱఱ్లను 

అతనికిచిచ్రి; అహరోను కఱఱ్యు వారి కఱఱ్ల మధయ్నుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:7 => మోషే వారి కఱఱ్లను సాక్షయ్పు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:8 => మరునాడు మోషే సాక్షయ్పు గుడారములోనికి వెళిల్ చూడగా లేవి 

కుటుంబపుదైన అహరోను కఱఱ్ చిగిరిచ్యుండెను. అది చిగిరిచ్ పువువ్లు పూసి బాదము పండుల్ 

గలదాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 17:9 => మోషే యెహోవా సనిన్ధినుండి ఆ కఱఱ్లనిన్టిని ఇశార్యేలీయులందరి 

యెదుటికి తేగా వారు వాటిని చూచి యొకొక్కక్డు ఎవరి కఱఱ్ను వారు తీసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 17:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను తిరుగబడిన వారినిగూరిచ్ 

ఆనవాలుగా కాపాడబడునటుల్, అహరోను కఱఱ్ను మరల శాసనముల యెదుట ఉంచుము. వారు 

చావకుండునటుల్ నాకు వినబడకుండ వారి సణుగులను కేవలము అణచి మానిప్వేసిన వాడవౌదువు. 
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సంఖాయ్కాండము 17:11 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను; 

ఆలాగుననే చేసెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:1 => యాజకులైన లేవీయులకు, అనగా లేవీ గోతీర్యులకందరికి 

ఇశార్యేలీయులతో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను ఉండదు, వారు యెహోవా హోమదర్వయ్ములను తిందురు; 

అది వారి హకుక్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:2 => వారి సహోదరులతో వారికి సావ్సథ్య్ము కలుగదు; యెహోవా 

వారితో చెపిప్నటుల్ ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము. జనులవలన, అనగా ఎదుద్గాని గొఱఱ్గాని మేకగాని 

బలిగా అరిప్ంచువారివలన  

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:3 => యాజకులు పొందవలసినదేదనగా, కుడిజబబ్ను రెండు 

దవడలను పొటట్ను యాజకునికియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:4 => నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ 

ఫలములను నీ గొఱఱ్ల మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:5 => నితయ్ము యెహోవా నామమున నిలిచి సేవచేయుటకు నీ 

గోతర్ములనిన్టిలోను అతనిని అతని సంతతివారిని నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:6 => ఒక లేవీయుడు ఇశార్యేలీయుల దేశమున తాను విదేశిగా 

నివసించిన నీ గార్మములలో ఒకదానినుండి యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు మికిక్లి మకుక్వతో 

వచిచ్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:7 => అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచు లేవీయులైన తన గోతర్పువారు 

చేయునటుల్ అతడు తన దేవుడైన యెహోవా నామమున సేవచేయవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:8 => అమమ్బడిన తన పితార్రిజ్తమువలన తనకు వచిచ్నదిగాక అతడు 

ఇతరులవలె వంతు అనుభవింపవలెను. 

హెబీర్యులకు 7:11 => ఆ లేవీయులు యాజకులై యుండగా పర్జలకు ధరమ్శాసత్రమియయ్బడెను 

గనుక ఆ యాజకులవలన సంపూరణ్సిదిధ్ కలిగినయెడల అహరోను కర్మములో చేరినవాడని చెపప్బడక 

మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న వేరొక యాజకుడు రావలసిన అవసరమేమి? 

హెబీర్యులకు 7:12 => ఇదియు గాక యాజకులు మారచ్బడినయెడల అవశయ్కముగా 

యాజకధరమ్ము సహా మారచ్బడును. 

హెబీర్యులకు 7:13 => ఎవనిగూరిచ్ యీ సంగతులు చెపప్బడెనో ఆయన వేరొక గోతర్ములో 

పుటెట్ను. ఆ గోతర్ములోని వాడెవడును బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ చేయలేదు. 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 
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నిరగ్మకాండము 30:11 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులను 

లెకిక్ంపవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

నిరగ్మకాండము 30:14 => ఇరువది సంవతస్రములు గాని అంతకంటె యెకుక్వ వయసుస్ గాని 

గలవారై లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు పర్తివాడును యెహోవాకు అరప్ణ నియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

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

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ నిమితత్ము దాని నియమింపవలెను. మీకు పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునటుల్ అది యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండును. 

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

అటే ల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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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 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:5 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాటచొపుప్న మోయాబు 

దేశములో మృతినొందెను. 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:38 => మందిరము ఎదుటి తూరుప్దికుక్న, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటి 

పూరవ్దిశయందు దిగవలసినవారు మోషే అహరోనులు అహరోను కుమారులు; ఇశార్యేలీయులు 

కాపాడవలసిన పరిశుదధ్సథ్లమును వారే కాపాడవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల అతడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:27 => అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ 

ఉనన్వారు మూడువేల ఏడు వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => అహరోను సంతతివారిని 

యెహెజేక్లు 40:45 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు 

కావలివారగు యాజకులది. 

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

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 
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వచనము 52 

జెరహయ్ కుమారుడు మెరాయోతు, మెరాయోతు కుమారుడు అమరాయ్, అమరాయ్ కుమారుడు 

అహీటూబు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => ఎలియాజరు ఫీనెహాసును కనెను, ఫీనెహాసు అబీషూవను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => అబీషూవ బుకీక్ని కనెను, బుకీక్ ఉజీజ్ని కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఉజీజ్ జెరహాయ్ను కనెను, జెరహాయ్ మెరాయోతును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => మెరాయోతు అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => అహిమయసుస్ అజరాయ్ను కనెను, అజరాయ్ యోహానానును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 
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సంఖాయ్కాండము 3:4 => నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని అనాయ్గిన్ 

నరిప్ంచినందున వారు యెహోవా సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు కలుగలేదు గనుక 

ఎలియాజరు ఈతామారును తమ తండిర్యైన అహరోను ఎదుట యాజకసేవ చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 3:32 => యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఎలియాజరు లేవీయుల 

పర్ధానులకు ముఖుయ్డు. అతడు పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడువారిమీద విచారణకరత్. 

సంఖాయ్కాండము 20:26 => అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించుము. అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడి అకక్డ చనిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 20:27 => యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే చేసెను. సరవ్సమాజము 

చూచుచుండగా వారు హోరుకొండ నెకిక్రి. 

సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 27:22 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. అతడు 

యెహోషువను తీసికొని యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని 

నిలువబెటిట్ 

ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

ఎజార్ 7:2 => హిలీక్యా షలూల్ము కుమారుడు షలూల్ము సాదోకు కుమారుడు సాదోకు అహీటూబు 

కుమారుడు 

ఎజార్ 7:3 => అహీటూబు అమరాయ్ కుమారుడు అమరాయ్ అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ మెరాయోతు 

కుమారుడు 

ఎజార్ 7:4 => మెరాయోతు జెరహాయ్ కుమారుడు జెరహాయ్ ఉజీజ్ కుమారుడు ఉజీజ్ బుకీక్ కుమారుడు 
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ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

ఎజార్ 8:33 => నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని మందిరమందు 

యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు 

కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును 

బినూన్యి కుమారుడైన నోవదాయ్యును కూడ నుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => ఎలియాజరు ఫీనెహాసును కనెను, ఫీనెహాసు అబీషూవను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

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

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => అహరోను సంతతివారిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

వచనము 53 

అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => అబీషూవ బుకీక్ని కనెను, బుకీక్ ఉజీజ్ని కనెను, 
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వచనము 54 

అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు 

విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఉజీజ్ జెరహాయ్ను కనెను, జెరహాయ్ మెరాయోతును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => మెరాయోతు అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 

వచనము 55 

యూదా దేశములోని హెబోర్నును దాని చుటుట్నునన్ యుపగార్మములును వారికపప్గింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

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. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 
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2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 15:26 => 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 15:36 => సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ అబాయ్తారు కుమారుడైన 

యోనాతాను అనువారి ఇదద్రు కుమారులు అచచ్ట నునాన్రు. నీకు వినబడినదంతయు వారిచేత 

నాయొదద్కు వరత్మానము చేయుమని చెపిప్ అతనిని పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 17:15 => కాబటిట్ హూషై అబా ష్లోమునకును 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. 
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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 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. 

1 రాజులు 1:26 => అయితే నీ సేవకుడనైన ననున్ను యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాను నీ సేవకుడైన సొలొమోనును అతడు పిలిచినవాడు కాడు. 

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

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 

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

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

వచనము 56 
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అయితే ఆ పటట్ణపు పొలములును దాని గార్మములును యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబునకు 

ఇయయ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:1 => మరియు యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు 

మైదానములలో యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 35:2 => ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు 

నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లను లేవీయులకియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:3 => వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి 

పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:4 => మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ 

మొదలుకొని చుటుట్ వెయియ్ మూరలు 

సంఖాయ్కాండము 35:5 => మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపలనుండి తూరుప్దికుక్న రెండువేల 

మూరలను, దకిష్ణదికుక్న రెండువేల మూరలను, పడమటిదికుక్న రెండువేల మూరలను, ఉతత్రదికుక్న 

రెండువేల మూరలను కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి పురములకు పలెల్లుగా 

నుండును.  

సంఖాయ్ కాండము 3 5 : 6 = > మరియు మీరు లేవీయులకిచుచ్  పురములలో ఆరు 

ఆశర్యపురములుండవలెను . నరహంతుకుడు వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్గా వాటిని 

నియమింపవలెను. అవియు గాక నలువదిరెండు పురములను ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:7 => వాటి వాటి పలెల్లతోకూడ మీరు లేవీయులకు ఇయయ్వలసిన 

పురములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

సంఖాయ్కాండము 35:8 => మీరు ఇచుచ్ పురములు ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములోనుండియే 

ఇయయ్వలెను. మీరు ఎకుక్వైనదానిలో ఎకుక్వగాను, తకుక్వైనదానిలో తకుక్వగాను ఇయయ్వలెను. పర్తి 

గోతర్ము తాను పొందు సావ్సథ్య్ముచొపుప్న, తన తన పురములలో కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 
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యెహోషువ 21:3 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మాటచొపుప్న తమ సావ్సథ్య్ములలో ఈ 

పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:4 => వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో 

యాజకుడైన అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు , షిమోయ్ను 

గోతిర్కులనుండియు, బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:6 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు, ఆషేరు గోతిర్కులనుండియు, నఫాత్లి 

గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు చీటల్వలన గెరో ష్నీయులకు 

కలిగినవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:7 => రూబేను గోతిర్కులనుండియు, గాదు గోతిర్కులనుండియు, జెబూలూను 

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:8 => యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు వంతు చీటల్వలన 

ఆ పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 

ఆదికాండము 25:16 => ఇవి వారి వారి వంశావళుల పర్కారము వారి వారి పేరుల చొపుప్న 

ఇషామ్యేలు కుమారులయొకక్ పేరులు వారి వారి గార్మములలోను వారి వారి కోటలలోను 

ఇషామ్యేలు కుమారులు వీరే, వారి పేరులు ఇవే, వారివారి జనముల పర్కారము వారు పండెర్ండుగురు 

రాజులు. 

సంఖాయ్కాండము 31:10 => మరియు వారి నివాస పటట్ణములనిన్టిని వారి కోటలనిన్టిని అగిన్చేత 

కాలిచ్వేసిరి. 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 
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సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

సామెతలు 18:11 => ధనవంతునికి వాని ఆసిత్ ఆశర్యపటట్ణము వాని దృషిట్కి అది యెతత్యిన 

పార్కారము. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

యెహోషువ 21:4 => వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో 

యాజకుడైన అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు , షిమోయ్ను 

గోతిర్కులనుండియు, బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:4 => వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో 

యాజకుడైన అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు , షిమోయ్ను 

గోతిర్కులనుండియు, బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 

సంఖాయ్కాండము 35:7 => వాటి వాటి పలెల్లతోకూడ మీరు లేవీయులకు ఇయయ్వలసిన 

పురములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

యెహోషువ 14:4 => యోసేపు వంశకులగు మనషే ష్ ఎఫార్యిములను రెండు గోతర్ములవారు 

నివసించుటకు పటట్ణములును వారి పశువులకును వారి మందలకును పటట్ణముల సమీపభూములను 

మాతర్మేకాక లేవీయులకు ఆ దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 

ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 11:36 => మరియు లేవీయుల సంబంధమైనవారిలో యూదా వంశసుథ్లలోనివారు 

బెనాయ్మీనీయులమధయ్ భాగములు పొందిరి. 

వచనము 57 

అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని 

గార్మములు, యతీత్రు ఎషెట్మో దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 15:13 => యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యూదా వంశసుథ్ల మధయ్ను 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకరత్యైన అరాబ్యొకక్ 

పటట్ణమును ఇచెచ్ను, అది హెబోర్ను. 

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

ఆ అరాబ్ అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:12 => అయితే ఆ పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని గార్మములను యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి. 
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యెహోషువ 21:13 => యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్నును  

నాయ్యాధిపతులు 1:20 => మోషే చెపిప్నటుల్ వారు కాలేబుకు హెబోర్ను నియయ్గా అతడు ముగుగ్రు 

అనాకీయులను అకక్డనుండి పారదోలి దానిని సావ్ధీనపరచుకొనెను. 

యెహోషువ 21:12 => అయితే ఆ పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని గార్మములను యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి. 

వచనము 58 

హీలేను దాని గార్మములు, దెబీరు దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 14:13 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 15:13 => యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యూదా వంశసుథ్ల మధయ్ను 

యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకరత్యైన అరాబ్యొకక్ 

పటట్ణమును ఇచెచ్ను, అది హెబోర్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:15 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఈరూ ఏలా నయము; 

ఏలా కుమారులలో కనజు అను ఒకడుండెను. 

యెహోషువ 21:13 => యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్నును  

వచనము 59 

ఆషాను దాని గార్మములు, బేతెష్మెషు దాని గార్మములు. 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 35:13 => మీరు ఇయయ్వలసిన ఆ పురములలో ఆరు ఆశర్యపురములుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:14 => వాటిలో యొరాద్ను ఇవతల మూడు పురములను ఇయయ్వలెను, కనాను 

దేశములో మూడు పురములను ఇయయ్వలెను. అవి మీకు ఆశర్యపురములుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 35:15 => పొరబాటున ఒకని చంపిన యెవడైనను వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్ ఆ 

ఆరు పురములు ఇశార్యేలీయులకును పరదేశులకును మీ మధయ్ నివసించువారికిని 

ఆశర్యమైయుండును. 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

యెహోషువ 20:9 => పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు సమాజము ఎదుట నిలువకమునుపు 

అకక్డికి పారిపోయి హతయ్విషయమై పర్తిహతయ్ చేయువానిచేత చంపబడక యుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులకును నియమింపబడిన పురములు ఇవి. 

యెహోషువ 10:29 => యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును మకేక్దానుండి 

లిబాన్కు వచిచ్ లిబాన్ వారితో యుదధ్ము చేసిరి. 

యెహోషువ 15:42 => లిబాన్ ఎతెరు ఆషాను యిపాత్ అషాన్నెసీబు 

యెహోషువ 21:13 => యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్నును  
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యెహోషువ 21:14 => దాని పొలమును లిబాన్ను దాని పొలమును యతీత్రును దాని పొలమును 

ఎషెట్మోయను దాని పొలమును హోలోనును దాని పొలమును  

1 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => ఎజార్ కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భారయ్ 

మిరాయ్మును షమమ్యిని ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును కనెను. 

యెహోషువ 15:48 => మనయ్ పర్దేశమందు షామీరు యతీత్రు 

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

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:65 => వారు చీటివేసి యూదావారి గోతర్సాథ్నములోనుండియు, 

షిమోయ్నీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు, బెనాయ్మీనీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు పేరు పేరుగా 

చెపప్బడిన ఆ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

వచనము 60 

మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, అలెల్మెతు దాని గార్మములు, 

అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

యెహోషువ 15:51 => ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి, 

యెహోషువ 21:15 => దెబీరును దాని పొలమును ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని 

పొలమును బేతెష్మెషును దాని పొలమును,  

యెహోషువ 15:51 => ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి, 

యెహోషువ 21:15 => దెబీరును దాని పొలమును ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని 

పొలమును బేతెష్మెషును దాని పొలమును,  

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

యెహోషువ 10:38 => అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరు దెబీరువైపు 

తిరిగి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

యెహోషువ 12:13 => గెదెరు రాజు, హోరామ్ రాజు,  
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యెహోషువ 15:49 => శోకో దనాన్ కిరయ్తస్నాన్ 

వచనము 61 

కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము గోతర్సాథ్నములోనుండియు, దాను అరధ్గోతర్ 

సాథ్నములోనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు 

ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:32 => ఏతాము అయీను రిమోమ్ను తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళుల్ 

అయిదు. 

యెహోషువ 15:42 => లిబాన్ ఎతెరు ఆషాను యిపాత్ అషాన్నెసీబు 

యెహోషువ 21:16 => అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 15:10 => ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి 

కెసాలోనను యారీముకొండ యొకక్ ఉతత్రపు వైపునకు దాటి బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపునకు 

వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 21:16 => అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 6:12 => ఆ ఆవులు రాజమారగ్మునబడి చకక్గా పోవుచు అరచుచు, బేతెష్మెషు 

మారగ్మున నడిచెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు వాటి వెంబడియే బేతెష్మెషు సరిహదుద్ వరకు పోయిరి. 

1 సమూయేలు 6:13 => బేతెష్మెషువారు లోయలో తమ గోధుమ చేలను కోయుచుండిరి; వారు 

కనున్లెతిత్ చూడగా మందసము వారికి కనబడెను, దానిని చూచి వారు సంతోషించిరి. 

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. 

1 సమూయేలు 6:15 => లేవీయులు యెహోవా మందసమును బంగారపు వసుత్వులుగల ఆ చినన్ 

పెటెట్ను దించి ఆ పెదద్ రాతిమీద ఉంచగా, ఆ దినమున బేతెష్మెషువారు యెహోవాకు దహనబలులను 

అరిప్ంచి బలులను వధించిరి. 
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1 సమూయేలు 6:16 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు అయిదుగురు అంతవరకు చూచి నాడే ఎకోర్నునకు 

తిరిగివెళిల్రి 

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 6:18 => పార్కారముగల పటట్ణములవారేమి పొలములోని గార్మములవారేమి 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రుల పటట్ణములనిన్టి లెకక్ చొపుప్న బంగారపు పంది కొకుక్లను 

అరిప్ంచిరి. వారు యెహోవా మందసమును దింపిన పెదద్రాయి దీనికి సాక్షయ్ము. నేటివరకు ఆ రాయి 

బేతెష్మెషు వాడైన యెహోషువ యొకక్ పొలములో నునన్ది. 

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. 

యిరిమ్యా 43:13 => అతడు ఐగుపుత్లోనునన్ సూరయ్దేవతా పటట్ణములోని సూరయ్పర్తిమలను 

విరుగగొటిట్ ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్ను అగిన్చేత కాలిచ్వేయును. 

వచనము 62 

గెరో ష్ను సంతతివారికి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, ఆషేరు 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండియు బాషానునందుండు మనషే ష్ 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు పదుమూడు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

యెహోషువ 18:24 => వాటి పలెల్లు పోగా పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:17 => బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును 

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

సంగతి ఫిలిషీత్యులకు వినబడెను; మరియు దేశమంతట హెబీర్యులు వినవలెనని సౌలు బాకా 

ఊదించెను. 

యెహోషువ 21:18 => అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:18 => అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:36 => ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును 

అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:42 => ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని 

కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:8 => బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎలోయ్యేనై ఒమీ 

యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:8 => బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎలోయ్యేనై ఒమీ 

యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు. 

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. 

యెషయా 10:30 => గలీల్ములారా, బిగగ్రగా కేకలువేయుడి లాయిషా, ఆలకింపుము అయయ్యోయ్, 

అనాతోతు 

యిరిమ్యా 1:1 => బెనాయ్మీనుదేశమందలి అనాతోతులో కాపురమునన్ యాజకులలో ఒకడై, 

హిలీక్యా కుమారుడైన యిరీమ్యా వాకయ్ములు 

యిరిమ్యా 11:23 => వారికి శేషమేమియు లేకపోవును, నేను వారిని దరిశ్ంచు సంవతస్రమున 

అనాతోతు కీడును వారిమీదికి రపిప్ంతును. 

Page  of 357 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యిరిమ్యా 37:12 => యిరీమ్యా బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్ భాగము తీసికొనుటకై 

యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 

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 15:55 => మాయోను కరెమ్లు జీఫు యుటట్యెజెర్యేలు 

యెహోషువ 21:16 => అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:17 => బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును 

దాని పొలమును గెబను దాని పొలమును 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:16 => దేవుడు తనకు సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదు చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్మును గిబియోను మొదలుకొని గాజెరువరకు తరిమి 

హతముచేసిరి. 

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 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => అపుప్డు రాజైన ఆసా యూదా వారినందరిని సమకూరెచ్ను; వీరు 

పోయి బయెషా కటిట్ంచుచుండిన రామా పటట్ణపు రాళల్ను దూలములను తీసికొనివచిచ్రి, వాటితో ఆసా 

గెబను మిసాప్ను పార్కార పురములుగా కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 

ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:29 => మరియు గిలాగ్లు యొకక్ యింటిలోనుండియు, గెబ యొకక్యు అజామ్వెతు 

యొకక్యు పొలములలోనుండియు జనులు వచిచ్రి. ఏలయనగా యెరూషలేము చుటుట్ను గాయకులు 

తమకు ఊళల్ను కటుట్కొనియుండిరి. 

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 

వచనము 63 

మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పండెర్ండు పటట్ణములు 

ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:66 => కహాతీయులలో కొందరికి ఎఫార్యిము గోతర్ములో పొలిమేర 

పటట్ణములు కలిగియుండెను. 

యెహోషువ 21:4 => వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో 

యాజకుడైన అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు , షిమోయ్ను 

గోతిర్కులనుండియు, బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:20 => కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు, అనగా కహాతు సంబంధులలో 

మిగిలినవారికి వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి వారికియయ్బడెను. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:22 => కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:23 => దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని 

పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:24 => అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:25 => రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషే ష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:26 => వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పది. 

యెహోషువ 14:2 => మోషే దావ్రా యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను 

కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల 
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పర్ధానులును చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతర్ములవారికిని అరధ్గోతర్పు వారికిని ఆ సావ్సథ్య్ములను 

పంచిపెటిట్రి. 

యెహోషువ 21:26 => వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పది. 

వచనము 64 

ఈ పర్కారముగా ఇశార్యేలీయులు లేవీయులకు ఈ పటట్ణములను వాటి గార్మములను ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:71 => మరియు గెరో ష్మీయులకు మనషే ష్ అరధ్గోతర్వంశ సాథ్నములోనుండి 

బాషానునందలి గోలానుదాని గార్మములు, అషాత్రోతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:72 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండి కెదెషు దాని గార్మములు, 

దాబెరతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:73 => రామోతు దాని గార్మములు, ఆనేము దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:74 => ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండి మాషాలు దాని గార్మములు, 

అబోద్ను దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:75 => హుకోక్కు దాని గార్మములు రెహోబు దాని గార్మములు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:76 => నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండి గలిలయలోనునన్ కెదెషు దాని 

గార్మములు, హమోమ్ను దాని గార్మములు, కిరయ్తాయిము దాని గార్మములు ఇయయ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 21:27 => లేవీయుల వంశములలో గెరో ష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషెట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:28 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని 

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 
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యెహోషువ 21:29 => ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:30 => ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని 

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:31 => హెలక్తును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్ లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:33 => వారి వంశములచొపుప్న గెరో ష్నీయుల పటట్ణములనిన్యు వాటి 

పొలములుగాక పదమూడు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:6 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు, ఆషేరు గోతిర్కులనుండియు, నఫాత్లి 

గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు చీటల్వలన గెరో ష్నీయులకు 

కలిగినవి పదమూడు పటట్ణములు. 

వచనము 65 

వారు చీటివేసి యూదావారి గోతర్సాథ్నములోనుండియు, షిమోయ్నీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు, 

బెనాయ్మీనీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు పేరు పేరుగా చెపప్బడిన ఆ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:77 => మరియు మెరారీయులలో శేషించినవారికి జెబూలూను 

గోతర్సాథ్నములోనుండి రిమోమ్ను దాని గార్మములు, తాబోరు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:78 => యెరికోకు ఆవల యొరాద్నునకు తూరుప్గా ఉండు రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండి అరణయ్ములోని బేసెరు దాని గార్మములు, యహజాయు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:79 => కెదేమోతు దాని గార్మములు, మేఫాతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:81 => హెషోబ్ను దాని గార్మములు, యాజెరు దాని గార్మములు, 

ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

యెహోషువ 21:7 => రూబేను గోతిర్కులనుండియు, గాదు గోతిర్కులనుండియు, జెబూలూను 

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు పటట్ణములు. 

యెహోషువ 21:34 => లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను 

గోతర్ములనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:35 => కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని 

పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:37 => కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:40 => వారి వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన 

వంశములచొపుప్న అవనిన్యు మెరారీయులకు కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి కలిగిన 

పటట్ణములు పండెర్ండు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:14 => మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ 

కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 
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సామెతలు 18:18 => చీటుల్ వేయుటచేత వివాదములు మానును అది పరాకర్మశాలులను 

సమాధానపరచును. 

వచనము 66 

కహాతీయులలో కొందరికి ఎఫార్యిము గోతర్ములో పొలిమేర పటట్ణములు కలిగియుండెను. 

యెహోషువ 21:41 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల 

పటట్ణములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

యెహోషువ 21:42 => ఆ పటట్ణములనిన్టికి పొలములుండెను. ఆ పటట్ణములనిన్యు 

అటే ల్యుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:2 => ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు 

నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లను లేవీయులకియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:3 => వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి 

పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:4 => మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ 

మొదలుకొని చుటుట్ వెయియ్ మూరలు 

సంఖాయ్కాండము 35:5 => మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపలనుండి తూరుప్దికుక్న రెండువేల 

మూరలను, దకిష్ణదికుక్న రెండువేల మూరలను, పడమటిదికుక్న రెండువేల మూరలను, ఉతత్రదికుక్న 

రెండువేల మూరలను కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి పురములకు పలెల్లుగా 

నుండును.  

వచనము 67 

ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును దాని గార్మములును, గెజెరును దాని 

గార్మములును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:57 => అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషెట్మో దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:58 => హీలేను దాని గార్మములు, దెబీరు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:59 => ఆషాను దాని గార్మములు, బేతెష్మెషు దాని గార్మములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

యెహోషువ 21:9 => వారు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ములోను షిమోయ్నీయుల గోతర్ములోను 

చెపప్బడిన పేరులు గల యీ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

వచనము 68 

యొకెమ్యామును దాని గార్మములును బేత హోరోనును దాని గార్మములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:61 => కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు , దాను అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు , మనషే ష్ అరధ్గోతర్ 

సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

యెహోషువ 21:20 => కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు, అనగా కహాతు సంబంధులలో 

మిగిలినవారికి వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి వారికియయ్బడెను. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:22 => కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 
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యెహోషువ 21:23 => దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని 

పొలమును గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:24 => అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:25 => రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషే ష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:26 => వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పది. 

యెహోషువ 21:5 => కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము 

గోతిర్కులనుండియు, దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన 

వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:28 => వారికి సావ్సథ్య్ములైన నివాససథ్లములు బేతేలు దాని గార్మములు 

తూరుప్ననునన్ నహరాను పడమటనునన్ గెజెరు దాని గార్మములు, షెకెము దాని గార్మములు, గాజా 

దాని గార్మములును ఉనన్ంతవరకు వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:14 => యరొబామును అతని కుమారులును యెహోవాకు యాజకసేవ 

జరుగకుండ లేవీయులను తోర్సివేయగా, వారు తమ గార్మములను సావ్సథ్య్ములను విడచి, యూదా 

దేశమునకును యెరూషలేమునకును వచిచ్రి. 

వచనము 69 

అయాయ్లోనును దాని గార్మములును గతిర్మోమ్నును దాని గార్మములును వారికియయ్బడెను. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 35:4 => వారు తమయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలనిన్టిని తమ చెవులనునన్ పోగులను 

యాకోబునకు అపప్గింపగా యాకోబు షెకెము దగగ్రనునన్ మసత్కి వృక్షము కిర్ంద వాటిని దాచిపెటెట్ను. 
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యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

యెహోషువ 12:12 => గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు, 

యెహోషువ 16:3 => అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు 

సాగి కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల సరిహదుద్వరకు 

వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 16:10 => అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు 

సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ 

దాసులైయునాన్రు. 

యెహోషువ 21:21 => నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

1 రాజులు 9:16 => ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో గెజెరుమీదికి వచిచ్ దాని పటుట్కొని అగిన్చేత కాలిచ్ ఆ 

పటట్ణమందునన్ కనానీయులను హతముచేసి దానిని తన కుమారెత్యైన సొలొమోను భారయ్కు 

కటన్ముగా ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 10:33 => లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా 

యెహోషువ నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేసెను. 

యెహోషువ 17:7 => మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:28 => వారికి సావ్సథ్య్ములైన నివాససథ్లములు బేతేలు దాని గార్మములు 

తూరుప్ననునన్ నహరాను పడమటనునన్ గెజెరు దాని గార్మములు, షెకెము దాని గార్మములు, గాజా 

దాని గార్మములును ఉనన్ంతవరకు వాయ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:16 => దేవుడు తనకు సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదు చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్మును గిబియోను మొదలుకొని గాజెరువరకు తరిమి 

హతముచేసిరి. 

వచనము 70 

మరియు మనషే ష్ అరధ్గోతర్సాథ్నములోనుండి ఆనేరును దాని గార్మములను బిలియామును దాని 

గార్మములను కహాతీయులకు ఇచిచ్రి. 

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

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

యెహోషువ 21:22 => కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

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 10:11 => 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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యెహోషువ 16:5 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్, అనగా వారి వంశముల చొపుప్న వారికి ఏరప్డిన 

సరిహదుద్ అతారోతు అదాద్రు నుండి మీది బేత హోరోనువరకు తూరుప్గా వాయ్పించెను. 

1 సమూయేలు 13:18 => రెండవ గుంపు బేత  హోరోనుకు పోవు మారగ్మున సంచరించెను. 

మూడవ గుంపు అరణయ్ సమీపమందుండు జెబోయిములోయ సరిహదుద్ మారగ్మున సంచరించెను. 

యెహోషువ 19:11 => వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలా వరకును దబాబ్షతు వరకును సాగి 

యొకెన్యామునకు ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి 

వచనము 71 

మరియు గెరో ష్మీయులకు మనషే ష్ అరధ్గోతర్వంశ సాథ్నములోనుండి బాషానునందలి గోలానుదాని 

గార్మములు, అషాత్రోతు దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 10:12 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన 

దినమున, ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

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

శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 

యెహోషువ 21:24 => అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:24 => అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును 

వారికిచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:25 => రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషే ష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 12:12 => జెబూలూనీయుడైన ఏలోను చనిపోయి జెబూలూను దేశమందలి 

అయాయ్లోనులో పాతిపెటట్బడెను. 

వచనము 72 
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ఇశాశ్ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండి కెదెషు దాని గార్మములు, దాబెరతు దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 21:25 => రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషే ష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 22:5 => కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని 

జనుల దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; 

ఒక జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 1:27 => మనషీష్యులు బేతెష్యానును దాని పలెల్లను, తయినాకును దాని 

పలెల్లను, దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను, ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్ నివాసులను, 

మెగిదోద్ పలెల్లను, సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని 

గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి. 

వచనము 73 

రామోతు దాని గార్మములు, ఆనేము దాని గార్మములు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 
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యెహోషువ 21:27 => లేవీయుల వంశములలో గెరో ష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషెట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 21:33 => వారు తిరిగి బాషాను మారగ్ముగా వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన ఓగును 

అతని సమసత్ జనమును ఎదెర్యీలో యుదధ్ము చేయుటకు వారిని ఎదురొక్న బయలుదేరగా 

యెహోషువ 12:4 => ఇశార్యేలీయులు బాషాను రాజైన ఓగుదేశమును పటుట్కొనిరి. అతడు 

రెఫాయీయుల శేషములో నొకడు. అతడు అషాత్రోతులోను ఎదెర్యిలోను నివసించి గెషూరీయుల 

యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు సరిహదుద్వరకు బాషాను అంతటిలోను సలాక్లోను 

1 రాజులు 4:13 => గెబెరు కుమారుడు రామోతిగ్లాదునందు కాపురముండెను; వీనికి 

గిలాదులోనుండిన మనషే ష్కు కుమారుడైన యాయీరు గార్మములును బాషానులోనునన్ అరోగ్బు 

దేశమును నియమింపబడెను; అది పార్కారములును ఇతత్డి అడ డ్ గడలునుగల అరువది గొపప్ 

పటట్ణములుగల పర్దేశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:4 => నలుబదియవ సంవతస్రములో పదకొండవ నెల మొదటి తేదిని 

మోషే ఇశార్యేలీయులకు బోధించుటకై యెహోవా తనకాజాఞ్పించినదంతయు వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 9:10 => హెషోబ్ను రాజైన సీహోను, అషాత్రోతులోనునన్ బాషాను రాజైన ఓగు అను 

అమోరీయుల యిదద్రు రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి. 

యెహోషువ 21:27 => లేవీయుల వంశములలో గెరో ష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషెట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:13 => వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచి బయలును అషాత్రోతును పూజించిరి. 

యెహోషువ 21:6 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు, ఆషేరు గోతిర్కులనుండియు, నఫాత్లి 

గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు చీటల్వలన గెరో ష్నీయులకు 

కలిగినవి పదమూడు పటట్ణములు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:62 => గెరో ష్ను సంతతివారికి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారు 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండియు 

బాషానునందుండు మనషే ష్ గోతర్సాథ్నములోనుండియు పదుమూడు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

వచనము 74 

ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండి మాషాలు దాని గార్మములు, అబోద్ను దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 15:23 => మోనా అదాదా కెదెషు 

యెహోషువ 19:37 => కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్ లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

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. 

యెహోషువ 19:12 => శారీదునుండి సూరోయ్దయ దికుక్న కిసో ల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు 

దాబెరతునుండి యాఫీయకు ఎకిక్ 

యెహోషువ 21:28 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని 

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:29 => ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

వచనము 75 

హుకోక్కు దాని గార్మములు రెహోబు దాని గార్మములు; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 21:28 => ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని 

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:29 => ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

వచనము 76 

నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండి గలిలయలోనునన్ కెదెషు దాని గార్మములు, హమోమ్ను దాని 

గార్మములు, కిరయ్తాయిము దాని గార్మములు ఇయయ్బడెను. 

యెహోషువ 19:26 => అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది కరెమ్లు వరకును 

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

యెహోషువ 21:30 => ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని 

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును 

వచనము 77 

మరియు మెరారీయులలో శేషించినవారికి జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండి రిమోమ్ను దాని 

గార్మములు, తాబోరు దాని గార్మములు, 
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యెహోషువ 19:34 => అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్బోరు వరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి 

హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును, పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న యొరాద్ను నొదద్ 

యూదా వరకును వాయ్పించెను. 

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

యెహోషువ 19:26 => అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది కరెమ్లు వరకును 

షీహోరిల్బాన్తు వరకును సాగి 

యెహోషువ 21:31 => హెలక్తును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:30 => ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని 

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును 

వచనము 78 

యెరికోకు ఆవల యొరాద్నునకు తూరుప్గా ఉండు రూబేను గోతర్సాథ్నములోనుండి అరణయ్ములోని 

బేసెరు దాని గార్మములు, యహజాయు దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 12:22 => కరెమ్లులొ యొకెన్యాము రాజు, దోరు మెటట్లలో దోరు రాజు, 

యెహోషువ 19:37 => కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్ లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:6 => ఆమె నఫాత్లి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును 

పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవువెళిల్ నఫాత్లీయులలోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది 

మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు రపిప్ంచుము; 
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యెహోషువ 19:35 => కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

యెహోషువ 19:37 => కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్ లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

వచనము 79 

కెదేమోతు దాని గార్మములు, మేఫాతు దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 21:34 => లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను 

గోతర్ములనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:35 => కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని 

పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:37 => కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

యెహోషువ 19:12 => శారీదునుండి సూరోయ్దయ దికుక్న కిసో ల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు 

దాబెరతునుండి యాఫీయకు ఎకిక్ 
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యెహోషువ 19:13 => అకక్డనుండి తూరుప్ తటుట్ గితత్హెపెరువరకును ఇతాక్ చీను వరకును సాగి 

నేయావరకు వాయ్పించు రిమోమ్నుదనుక పోయెను. 

యెహోషువ 21:34 => లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను 

గోతర్ములనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:35 => కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని 

పొలమును ఇచిచ్రి. 

2 రాజులు 5:18 => నా యజమానుడు మొర్కుక్టకు రిమోమ్ను గుడిలో చొచిచ్ నాచేతిమీద 

ఆనుకొనునపుప్డు, నేను రిమోమ్ను గుడిలో నమసాక్రము చేసినయెడల, రిమోమ్ను గుడిలో నేను 

నమసాక్రముచేసిన సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా నీ దాసుడనైన ననున్ క్షమించునుగాకని 

నాయ్యాధిపతులు 4:6 => ఆమె నఫాత్లి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును 

పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవువెళిల్ నఫాత్లీయులలోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది 

మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు రపిప్ంచుము; 

యెహోషువ 19:22 => అను సథ్లములను దాటి యొరాద్ను వరకు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 21:7 => రూబేను గోతిర్కులనుండియు, గాదు గోతిర్కులనుండియు, జెబూలూను 

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు పటట్ణములు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:45 => అపుప్డు మిగిలినవారు తిరిగి యెడారిలో నునన్ రిమోమ్ను బండకు 

పారిపోగా, వారు రాజమారగ్ములలో చెదిరియునన్ అయిదువేలమంది మనుషుయ్లను చీలదీసి 

గిదోమువరకు వారిని వెంటాడి తరిమి వారిలో రెండువేలమందిని చంపిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:63 => మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండియు 

చీటిచేత పండెర్ండు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

జెకరాయ్ 14:10 => యెరూషలేము బెనాయ్మీను గుమమ్మునుండి మూలగుమమ్ము వరకును, అనగా 

మొదటి గుమమ్పు కొనవరకును, హననేయ్లు గుమమ్మునుండి రాజు గానుగుల వరకును వాయ్పించును, 
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మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దకిష్ణపుతటుట్న నునన్ రిమోమ్ను వరకు దేశమంతయు మైదానముగా 

ఉండును, 

వచనము 80 

గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని గార్మములు, మహనయీము దాని 

గార్మములు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:41 => అంతకుముందొకడు పగపటట్క పరాకున తన పొరుగువాని 

చంపినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:42 => చంపినవాడు పారిపోవుటకు మోషే తూరుప్దికుక్న, యొరాద్ను 

ఇవతల మూడు పురములను వేరుపరచెను. అటిట్వాడెవడైనను ఆ పురములలో దేనిలోనికినైనను 

పారిపోయి బర్దుకును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 

యెహోషువ 13:18 => యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు  

యిరిమ్యా 48:21 => మైదానములోని దేశమునకు శిక్ష విధింపబడియునన్ది హోలోనునకును 

యాహసునకును మేఫాతునకును దీబోనుకును  

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 
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యెహోషువ 21:37 => కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

వచనము 81 

హెషోబ్ను దాని గార్మములు, యాజెరు దాని గార్మములు, ఇయయ్బడెను. 

యెహోషువ 13:18 => యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు  

యెహోషువ 13:18 => యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు  

యెహోషువ 21:36 => రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని 

పొలమును యాహసును దాని పొలమును 
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1 దినవృతాత్ంతములు 
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వచనము 1 

ఇశాశ్ఖారు కుమారులు నలుగురు. వారు తోలా పువావ్ యాషూబు షిమోర్ను అనువారు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:73 => రామోతు దాని గార్మములు, ఆనేము దాని గార్మములు, 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

1 రాజులు 22:3 => ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోతిగ్లాదు మనదని 

మీరెరుగుదురు; అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్ 

1 రాజులు 22:4 => యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని 

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా 

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:5 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు నేడు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుదము రండని 

ఇశార్యేలు రాజుతో అనగా 

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 22:7 => పొండని వారు చెపిప్రి గాని యెహోషాపాతు విచారణ చేయుటకై వీరు తపప్ 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇకక్డ లేడా అని అడిగెను. 

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. 
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1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదెద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

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 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 
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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. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 రాజులు 9:1 => అంతట పర్వకత్యగు ఎలీషా పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకనిని పిలువనంపించి 

అతనితో ఇటల్నెను నీవు నడుము బిగించుకొని యీ తైలపుగినెన్ చేతపటుట్కొని రామోతిగ్లాదునకు పోయి 

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

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 21 :38 => గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును , అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును 

దాని పొలమును 

2 సమూయేలు 1 7 : 2 4 = > దావీదు మహనయీమునకు రాగా అబా ష్లోమును 

ఇశార్యేలీయులందరును యొరాద్ను నది దాటి వచిచ్రి. 

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

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:43 => అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి 

బేసెరును, గాదీయులకు గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను 

అనునవే. 

యెహోషువ 20:8 => తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల 

గోతర్ములోనుండి మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి 

గిలాదులోని రామోతును, మనషీష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 
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వచనము 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. 

సంఖాయ్కాండము 21:25 => అయినను ఇశార్యేలీయులు ఆ పటట్ణములనిన్టిని పటుట్కొనిరి. 

ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల పటట్ణములనిన్టిలోను హెషోబ్నులోను దాని పలెల్లనిన్టిలోను దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:24 => మీరు లేచి సాగి అరోన్ను ఏరు దాటుడి; ఇదిగో అమోరీయుడైన 

హెషోబ్ను రాజగు సీహోనును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని. దాని సావ్ధీనపరచుకొన 

మొదలుపెటిట్ అతనితో యుదధ్ము చేయుడి. 

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

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

నెహెమాయ్ 9:22 => ఇదియుగాక రాజయ్ములను జనములను వారికపప్గించి, వారికి సరిహదుద్లు 

ఏరప్రచితివి గనుక, వారు సీహోను అను హెషోబ్ను రాజుయొకక్ దేశమును బాషానునకు రాజైన 

ఓగుయొకక్ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

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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యెహోషువ 13:25 => వారి సరిహదుద్ యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు, రబాబ్కు 

ఎదురుగానునన్ అరోయేరువరకు అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

వచనము 3 

ఉజీజ్ కుమారులలో ఒకడు ఇజర్హయా. ఇజర్హయా కుమారులు మిఖాయేలు ఓబదాయ్ యోవేలు 

ఇషీష్యా; వీరు అయిదుగురు పెదద్లైయుండిరి. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

సంఖాయ్కాండము 26:23 => ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; 

పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను 

వంశసుథ్లు; వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:24 => వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల 

మూడువందలమంది. 

వచనము 4 

వారికి బహుమంది భారయ్లును పిలల్లును కలిగియుండుటచేత వారి పితరుల యిండల్ లెకక్ను వారి 

వంశములలో సేనకు చేరినవారు ముపప్ది ఆరువేలమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:5 => మరియు ఇశాశ్ఖారు వంశములనిన్టిలో వారి సహోదరులైన 

పరాకర్మశాలులందరు తమ వంశావళుల చొపుప్న ఎనుబది యేడువేలమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:22 => వారి తండిర్యైన ఎఫార్యిము అనేకదినములు దుఃఖించుచుండగా 

అతని సహోదరులు వచిచ్ అతని పరామరిశ్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:4 => వారికి బహుమంది భారయ్లును పిలల్లును కలిగియుండుటచేత వారి 

పితరుల యిండల్ లెకక్ను వారి వంశములలో సేనకు చేరినవారు ముపప్ది ఆరువేలమంది యుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పితరుల యింటిపెదద్లు 

సహసార్ధిపతులు శతాధిపతులు అనువారి లెకక్ను గూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల 

విషయములో ఏటేట నెలవంతున రాజునకు సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్ యిరువది 

నాలుగు వేలు. 

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 
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ముగింపకపోయెను; కాబటిట్ జనసంఖయ్ మొతత్ము దావీదు రాజు వృతాత్ంత గర్ంథములలో 

చేరచ్బడలేదు. 

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 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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 24:4 => అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు 

సముఖమునుండి బయలువెళిల్ 

2 సమూయేలు 24:5 => యొరాద్ను నది దాటి యాజేరుతటుట్న గాదు లోయ మధయ్నుండు పటట్ణపు 

కుడిపారశ్వ్ముననునన్ అరోయేరులో దిగి 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:7 => అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల 

యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

బెయేరె ష్బావరకు సంచరించిరి. 

2 సమూయేలు 24:8 => ఈ పర్కారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమిమ్దినెలల ఇరువది 

దినములకు తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

వచనము 5 

మరియు ఇశాశ్ఖారు వంశములనిన్టిలో వారి సహోదరులైన పరాకర్మశాలులందరు తమ వంశావళుల 

చొపుప్న ఎనుబది యేడువేలమంది యుండిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 6 

బెనాయ్మీను కుమారులు ముగుగ్రు; బెల బేకరు యెదీయవేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

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. 

వచనము 7 

బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు ఈరీ. వీరు తమ పితరుల 

యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది రెండువేల ముపప్ది 

నలుగురు. 
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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. 

వచనము 8 

బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎలోయ్యేనై ఒమీ యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు 

ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:1 => బనాయ్మీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జేయ్షుఠ్డు, 

రెండవవాడు అషేబ్లు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:2 => మూడవవాడు అహరహు, నాలగ్వవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => బెలకు పుటిట్న కుమారులు అదాద్రు గెరా అబీహూదు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => అబీషూవ నయమాను అహోయహు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => గెరా షెపూపాను హూరాము 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:7 => నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు 

చెరతీసికొనిపోయిరి, గెరా వారిని అచచ్టికి చెరతీసికొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు 

హుషీము బయరా అను తన భారయ్లయందు కనిన పిలల్లుగాక 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => తన భారయ్యైన హోదెషునందు యోబాబును జిబాయ్ను మేషాను 

మలాక్మును 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:10 => యెపూజును షాకాయ్ను మిరామ్ను కనెను, వీరు అతని కుమారులు; 

వారు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లుగా ఉండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 8:11 => హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎలప్యలును 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => ఎలప్యలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను 

లోదును దాని గార్మములను కటిట్ంచెను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:41 => వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న 

నలుబది యయిదువేల ఆరువందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిలా హ్ను. బిలా హ్ను కుమారులు 

యూషు బెనాయ్మీను ఏహూదు కెనయనా జేతాను తరీ ష్షు అహీషహరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:11 => యెదీయవేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లు; వీరిలో యుదధ్మునకు పోతగిన పరాకర్మశాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది 

యుండిరి. 

వచనము 9 

వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు, వీరందరును ఇరువదివేల రెండువందలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో 

హుషీము అను ఒకడుండెను. 

వచనము 10 

యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిలా హ్ను. బిలా హ్ను కుమారులు యూషు బెనాయ్మీను ఏహూదు 

కెనయనా జేతాను తరీ ష్షు అహీషహరు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

వచనము 11 

యెదీయవేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు; వీరిలో యుదధ్మునకు 

పోతగిన పరాకర్మశాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది యుండిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో హుషీము అను ఒకడుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 3:16 => ఏహూదు మూరెడు పొడవుగల రెండంచుల కతిత్ని చేయించుకొని, తన 

వసత్రములో తన కుడి తొడమీద 

నాయ్యాధిపతులు 3:17 => దానిని కటుట్కొని, ఆ కపప్ము మోయాబురాజైన ఎగోల్నుకు తెచెచ్ను. ఆ 

ఎగోల్ను బహు సూథ్లకాయుడు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:18 => ఏహూదు ఆ కపప్ము తెచిచ్ యిచిచ్న తరువాత కపప్ము మోసిన 

జనులను వెళల్నంపి 

నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:20 => ఏహూదు అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే చలల్ని మేడగదిలో 

కూరుచ్ండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవుని మాట ఒకటి యునన్దని చెపప్గా 

అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:21 => అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ 

కతిత్ తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:22 => పడియును కతిత్వెంబడి దూరగా కొర్వువ్కతిత్పైని కపుప్కొనినందున అతని 

కడుపునుండి కతిత్ని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి బయటికి వచిచ్యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:23 => అపుప్డు ఏహూదు పంచపాళిలోనికి బయలువెళిల్ తన వెనుకను ఆ 

మేడగది తలుపువేసి గడియ పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:24 => అతడు బయలువెళిల్న తరువాత ఆ రాజు దాసులు లోపలికివచిచ్ చూడగా 

ఆ మేడగది తలుపులు గడియలు వేసియుండెను గనుక వారు అతడు చలల్ని గదిలో శంకానివరిత్కి 

పోయియునాన్డనుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 3:25 => తాము సిగుగ్వింతలు పడువరకు కనిపెటిట్నను అతడు ఆ గది తలుపులను 

తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచిచ్ తలుపులు తీసి చూచినపుప్డు వారి యజమానుడు చనిపోయి 

నేలను పడియుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:26 => వారు తడవు చేయుచుండగా ఏహూదు తపిప్ంచుకొని పెసీలీమును దాటి 

శెయీరాకు పారిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:27 => అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా 

ఇశార్యేలీయులు మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:28 => అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారితో నా వెంబడి తవ్రగా రండి; మీ 

శతుర్వులైన మోయాబీయులను యెహోవా మీచేతి కపప్గించుచునాన్డనెను. కాబటిట్ వారు అతని 

వెంబడిని దిగివచిచ్ మోయాబునెదుటి యొరాద్ను రేవులను పటుట్కొని యెవనిని దాటనియయ్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:29 => ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన 

పరాకర్మశాలులను పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున 
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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 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => బెనాయ్మీను కుమారులు ముగుగ్రు; బెల బేకరు యెదీయవేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:6 => ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ 

కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

మారుక్ 10:9 => కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 

వచనము 13 

నఫాత్లీయులు బిలా హ్కుపుటిట్న యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => యూదాదేశపు పటట్ణములలో అతనికి బహు ధనము 

సమకూరచ్బడెను. అతనికిర్ంది పరాకర్మశాలులు యెరూషలేములో కూడియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => బెనాయ్మీను కుమారులు ముగుగ్రు; బెల బేకరు యెదీయవేలు. 

వచనము 14 

మనషే ష్ కుమారులలో అశీర్యేలను ఒకడుండెను. సిరియా దేశసుథ్రాలైన ఉపపతిన్ అతని కనెను, అది 

గిలాదునకు పెదద్యైన మాకీరును కూడ కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:15 => మాకీరు, హుపీప్ము, షుపీప్ముల సోదరిని పెండిల్యాడెను. దాని 

సహోదరి పేరు మయకా, రెండవవానికి సెలోపెహాదని పేరు, ఈ సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లు మాతర్ము 

పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:7 => బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు 

ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది 

రెండువేల ముపప్ది నలుగురు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => గెరా షెపూపాను హూరాము 
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వచనము 15 

మాకీరు, హుపీప్ము, షుపీప్ముల సోదరిని పెండిల్యాడెను. దాని సహోదరి పేరు మయకా, 

రెండవవానికి సెలోపెహాదని పేరు, ఈ సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లు మాతర్ము పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 26:48 => నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు 

వంశసుథ్లు; గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 26:49 => యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలా హ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలా హ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:5 => బిలా హ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలా హ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

వచనము 16 
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మాకీరు భారయ్యైన మయకా ఒక కుమారుని కని అతనికి పెరెషు అను పేరు పెటెట్ను, ఇతని 

సహోదరుని పేరు పెరెషు, అతని కుమారులు ఊలాము రాకెము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:21 => తరువాత హెసోర్ను గిలాదు తండిర్యైన మాకీరు కుమారెత్ను 

కూడెను; తాను అరువది సంవతస్రముల వయసుస్గలవాడైనపుప్డు దానిని వివాహము చేసికొనగా అది 

అతనికి సెగూబును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:22 => సెగూబు యాయీరును కనెను, ఇతనికి గిలాదు దేశమందు 

ఇరువదిమూడు పటట్ణములుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:23 => మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు 

పటట్ణములను కెనాతును దాని ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి 

తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 

ఆదికాండము 50:23 => యోసేపు ఎఫార్యిము యొకక్ మూడవతరము పిలల్లను చూచెను; మరియు 

మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుటిట్ యోసేపు ఒడిలో ఉంచబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:29 => మనషే ష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు 

గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  

సంఖాయ్కాండము 26:31 => అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము 

వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:32 => షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు 

వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 26:34 => వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

ఏబది రెండువేల ఏడువందలమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 27:1 => అపుప్డు యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ వంశసుథ్లలో సెలోపెహాదు 

కుమారెత్లు వచిచ్రి. సెలోపెహాదు హెసెరు కుమారుడును గిలాదు మనుమడును మాకీరు 

మునిమనుమడునై యుండెను. అతని కుమారెత్ల పేళుల్ మహలా, నోయా, హొగాల్, మిలాక్, తిరాస్ 

అనునవి. 

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

కనాను దేశమందే మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

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

చెపిప్నటే ల్ చేసెదము. 

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

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

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

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

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

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

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

పేరులు పెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 
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సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషే ష్ 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 3:13 => ఓగు రాజు దేశమైన బాషాను యావతుత్ను గిలాదులో 

మిగిలినదానిని, అనగా రెఫాయీయుల దేశమనబడిన బాషాను అంతటిని అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని 

మనషే ష్ అరధ్గోతర్మునకిచిచ్తిని.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:15 => మాకీరీయులకు గిలాదునిచిచ్తిని. 

యెహోషువ 13:31 => గిలాదులో సగమును, అషాత్రోతు ఎదర్యియునను బాషానులో ఓగు రాజయ్ 

పటట్ణములును మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరు, అనగా మాకీరీయులలో సగముమందికి వారి 

వంశములచొపుప్న కలిగినవి. 

యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

యెహోషువ 17:2 => మనషీష్యులలో మిగిలినవారికి, అనగా అబియెజెరీయులకును 

హెలకీయులకును అశీర్యేలీయులకును షెకెమీయులకును హెపెరీయులకును షెమీదీయులకును వారి 

వారి వంశములచొపుప్న వంతువచెచ్ను. వారి వంశములనుబటిట్ యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ యొకక్ 

మగ సంతానమది. 

యెహోషువ 17:3 => మనషే ష్ మునిమనుమడును మాకీరు ఇనుమనుమడును గిలాదు మనుమడును 

హెపెరు కుమారుడునైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు పుటట్లేదు. అతని కుమారెత్ల 

పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్ అనునవి. 
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నాయ్యాధిపతులు 5:14 => అమాలేకీయులలో కాపురమునన్ ఎఫార్యిమీయులును నీ తరువాత నీ 

జనులలో బెనాయ్మీనీయులును మాకీరునుండి నాయ్యాధిపతులును జెబూలూనీయులనుండి 

నాయకదండము వహించువారును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:34 => మనషే ష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 36:1 => యోసేపు పుతుర్ల వంశములలో మాకీరు కుమారుడును మనషే ష్ 

మనుమడునైన గిలాదుయొకక్ పుతుర్వంశముల పెదద్లు వచిచ్ మోషే యెదుటను ఇశార్యేలీయుల 

పితరుల కుటుంబముల పర్ధానుల యెదుటను మాటలాడి యిటల్నిరి 

వచనము 17 

ఊలాము కుమారులలో బెదాను అను ఒకడుండెను; వీరు మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరునకు పుటిట్న 

గిలాదు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో 

హుషీము అను ఒకడుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:33 => హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు 

పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 

సంఖాయ్కాండము 27:1 => అపుప్డు యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ వంశసుథ్లలో సెలోపెహాదు 

కుమారెత్లు వచిచ్రి. సెలోపెహాదు హెసెరు కుమారుడును గిలాదు మనుమడును మాకీరు 

మునిమనుమడునై యుండెను. అతని కుమారెత్ల పేళుల్ మహలా, నోయా, హొగాల్, మిలాక్, తిరాస్ 

అనునవి. 
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సంఖాయ్కాండము 27:2 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మోషే యెదుటను 

యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటను పర్ధానుల యెదుటను సరవ్సమాజము యెదుటను నిలిచి 

చెపిప్నదేమనగా మా తండిర్ అరణయ్ములో మరణమాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:3 => అతడు కోరహు సమూహములో, అనగా యెహోవాకు విరోధముగా 

కూడినవారి సమూహములో ఉండలేదు గాని తన పాపమునుబటిట్ మృతిబొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:4 => అతనికి కుమారులు కలుగలేదు ; అతనికి కుమారులు 

లేనంతమాతర్ముచేత మా తండిర్పేరు అతని వంశములోనుండి మాసిపోనేల? మా తండిర్ 

సహోదరులతో పాటు సావ్సథ్య్మును మాకు దయచేయుమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:5 => అపుప్డు మోషే వారికొరకు యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 

సంఖాయ్కాండము 27:6 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. సెలోపెహాదు కుమారెత్లు 

చెపిప్నది యుకత్ము. 

సంఖాయ్కాండము 27:7 => నిశచ్యముగా వారి తండిర్ సహోదరులతో పాటు భూసావ్సథ్య్మును వారి 

అధీనముచేసి వారి తండిర్ సావ్సథ్య్మును వారికి చెందచేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:8 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటుల్ చెపప్వలెను ఒకడు 

కుమారుడులేక మృతిబొందినయెడల మీరు వాని భూసావ్సథ్య్మును వాని కుమారెత్లకు 

చెందచేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:9 => వానికి కుమారెత్ లేనియెడల వాని అనన్దముమ్లకు వాని సావ్సథ్య్ము 

ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:10 => వానికి అనన్దముమ్లు లేనియెడల వాని భూసావ్సథ్య్మును వాని తండిర్ 

అనన్దముమ్లకు ఇయయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 27:11 => వాని తండిర్కి అనన్దముమ్లు లేనియెడల వాని కుటుంబములో వానికి 

సమీపమైన జాఞ్తికి వాని సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; వాడు దాని సావ్ధీనపరచుకొనును. యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇది ఇశార్యేలీయులకు విధింపబడిన కటట్డ. 
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సంఖాయ్కాండము 36:1 => యోసేపు పుతుర్ల వంశములలో మాకీరు కుమారుడును మనషే ష్ 

మనుమడునైన గిలాదుయొకక్ పుతుర్వంశముల పెదద్లు వచిచ్ మోషే యెదుటను ఇశార్యేలీయుల 

పితరుల కుటుంబముల పర్ధానుల యెదుటను మాటలాడి యిటల్నిరి 

సంఖాయ్కాండము 36:2 => ఆ దేశమును వంతుచీటల్చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఇయయ్వలెనని యెహోవా మా యేలినవానికాజాఞ్పించెను. మరియు మా సహోదరుడైన సెలోపెహాదు 

సావ్సథ్య్మును అతని కుమారెత్లకు ఇయయ్వలెనని మా యేలినవాడు యెహోవాచేత ఆజఞ్నొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:3 => అయితే వారు ఇశార్యేలీయులలో వేరు గోతర్ముల వారినెవరినైనను 

పెండిల్ చేసికొనినయెడల వారి సావ్సథ్య్ము మా పితరుల సావ్సథ్య్మునుండి తీయబడి, వారు 

కలిసికొనినవారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడి, మాకు వంతుచీటల్చొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్మునుండి 

విడిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 36:4 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్నపుప్డు వారి 

సావ్సథ్య్ము వారు కలిసికొనిన వారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల 

గోతర్సావ్సథ్య్ము తగిగ్పోవుననగా 

సంఖాయ్కాండము 36:5 => మోషే యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించి యిటల్నెను 

యోసేపు పుతుర్ల గోతిర్కులు చెపిప్నది నాయ్యమే. 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:7 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్ములోనికి 

పోకూడదు. ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన పితరుల గోతర్సావ్సథ్య్మును హతుత్కొని 

యుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి పితరుల సావ్సథ్య్ము కలుగునటుల్, 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సావ్సథ్య్ముగల పర్తి కుమారెత్యు తన తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 36:9 => సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్మునకు పోకూడదు. 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములు వారి వారి సావ్సథ్య్ములో నిలిచియుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:10 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సెలోపెహాదు కుమారెత్లు చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 36:11 => సెలోపెహాదు కుమారెత్లైన మహలా, తిరాస్, హొగాల్, మిలాక్, నోయా 

తమ తండిర్ సహోదరుని కుమారులను పెండిల్ చేసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 36:12 => వారు యోసేపు కుమారులైన మనషీష్యులను పెండిల్ చేసికొనిరి గనుక 

వారి సావ్సథ్య్ము వారి తండిర్ గోతర్వంశములోనే నిలిచెను. 

యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

వచనము 18 

మాకీరునకు సహోదరియైన హమోమ్లెకెతు ఇషోదును అబీయెజెరును మహలాను కనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

షెమీదా కుమారులు అహెయాను షెకెము లికీ అనీయాము. 

1 సమూయేలు 12:11 => యెహోవా యెరుబబ్యలును బెదానును యెఫాత్ను సమూయేలును పంపి, 

నలుదిశల మీ శతుర్వుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించినందున మీరు నిరభ్యముగా కాపురము 

చేయుచునాన్రు. 

వచనము 20 

ఎఫార్యిము కుమారులలో షూతలహు అను ఒకడుండెను; అతనికి బెరెదు కుమారుడు, బెరెదునకు 

తాహతు కుమారుడు, తాహతునకు ఎలాదా కుమారుడు, ఎలాదాకు తాహతు కుమారుడు, 

సంఖాయ్కాండము 26:30 => ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  
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నాయ్యాధిపతులు 6:11 => యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన 

ఒఫార్లోని మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు 

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 6:34 => యెహోవా ఆతమ్ గిదోయ్నును ఆవేశించెను. అతడు బూర ఊదినపుప్డు 

అబీయెజెరు కుటుంబపువారు అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

యెహోషువ 17:2 => మనషీష్యులలో మిగిలినవారికి, అనగా అబియెజెరీయులకును 

హెలకీయులకును అశీర్యేలీయులకును షెకెమీయులకును హెపెరీయులకును షెమీదీయులకును వారి 

వారి వంశములచొపుప్న వంతువచెచ్ను. వారి వంశములనుబటిట్ యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ యొకక్ 

మగ సంతానమది. 

వచనము 21 

తాహతునకు జాబాదు కుమారుడు. వీనికి షూతలహు ఏజెరు ఎలాయ్దు అనువారు పుటిట్రి; వారు తమ 

దేశములో పుటిట్న గాతీయుల పశువులను పటుట్కొనిపోవుటకు దిగిరాగా ఆ గాతీయులు వారిని చంపిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

వారి తండిర్యైన ఎఫార్యిము అనేకదినములు దుఃఖించుచుండగా అతని సహోదరులు వచిచ్ అతని 

పరామరిశ్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 
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సంఖాయ్కాండము 26:36 => వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 

కీరత్నలు 78:9 => విండల్ను పటుట్కొని యుదద్సనన్దుధ్లైన ఎఫార్యిము సంతతివారు యుదధ్కాలమున 

వెనుకకు తిరిగిరి 

వచనము 23 

తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా అది గరభ్ము ధరించి యొక కుమారుని కనెను; తన యింటికి 

కీడు కలిగినందున ఎఫార్యిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 26:35 => ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు 

వంశసుథ్లు; బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 

యెహెజేక్లు 25:15 => మరియు పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఫీలిషీత్యులు 

పగతీరుచ్కొనుచు నాశము చేయుచు , మానని కోర్ధముగలవారై తిరసాక్రము చేయుచు 

పగతీరుచ్కొనుచునాన్రు గనుక 

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

వచనము 24 

అతని కుమారెత్యైన షెయెరా ఉతత్రపు బేత  హోరోనును దకిష్ణపు బేత  హోరోనును ఉజెజ్న  షెయెరాను 

కటిట్ంచెను. 

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

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

యోబు 2:11 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజు, షూహీయుడైన బిలద్దు నయమాతీయుడైన జోఫరు అను 

యోబు ముగుగ్రు సేన్హితులు అతనికి సంభవించిన ఆపదలనిన్టినిగూరిచ్ వినిన వారై, అతనితో కలిసి 

దుఃఖించుటకును అతనిని ఓదారుచ్టకును పోవలెనని ఆలోచించుకొని తమ తమ సథ్లములను 

విడిచివచిచ్రి. 
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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. 

యోహాను 11:19 => గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూరిచ్ మారత్ను మరియను 

ఓదారుచ్టకై వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి. 

వచనము 25 

వాని కుమారులు రెపహు రెషెపు; రెపహు కుమారుడు తెలహు, తెలహు కుమారుడు తహను, 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 4:21 => దేవుని మందసము పటట్బడినదను సంగతిని, తన మామయు పెనిమిటియు 

చనిపోయిన సంగతిని తెలిసికొని పర్భావము ఇశార్యేలీయులలోనుండి పోయెనని చెపిప్ తన బిడ డ్కు 

ఈకాబోదు1 అను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన 

ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 

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 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను 

వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

వచనము 26 

తహను కుమారుడు లదాద్ను, లదాద్ను కుమారుడు అమీహూదు, అమీహూదు కుమారుడు ఎలీషామా, 

Page  of 406 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యెహోషువ 16:3 => అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు 

సాగి కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల సరిహదుద్వరకు 

వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 16:5 => ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్, అనగా వారి వంశముల చొపుప్న వారికి ఏరప్డిన 

సరిహదుద్ అతారోతు అదాద్రు నుండి మీది బేత హోరోనువరకు తూరుప్గా వాయ్పించెను. 

1 రాజులు 9:17 => సొలొమోను గెజెరును కటిట్ంచెను, మరియు దిగువను బేత  హోరోనును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:5 => ఇదియు గాక అతడు ఎగువ బేత హోరోను దిగువ బేత హోరోను 

గవునులు అడ డ్గడలుగల పార్కార పటట్ణములుగా కటిట్ంచెను. 

యెహోషువ 19:50 => యెహోవా సెలవిచిచ్న దానినిబటిట్ వారు అతడు అడిగిన పటట్ణమును, అనగా 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశములోనునన్ తిమన్తెస్రహును అతనికిచిచ్రి. అతడు ఆ పటట్ణమును 

కటిట్ంచి దానిలో నివసించెను. 

వచనము 27 

ఎలీషామా కుమారుడు నూను, నూను కుమారుడు యెహోషువ. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 28 

వారికి సావ్సథ్య్ములైన నివాససథ్లములు బేతేలు దాని గార్మములు తూరుప్ననునన్ నహరాను 

పడమటనునన్ గెజెరు దాని గార్మములు, షెకెము దాని గార్మములు, గాజా దాని గార్మములును 

ఉనన్ంతవరకు వాయ్పించెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 
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వచనము 29 

మరియు మనషీష్యుల పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మములు, తానాకు దాని గార్మములు, మెగిదోద్ 

దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు వారికుండెను, ఈ సథ్లములలో ఇశార్యేలు కుమారుడైన 

యోసేపు సంతతివారు కాపురముండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:8 => ఎఫార్యిము గోతర్మునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ; 

సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

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 

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 
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నిరగ్మకాండము 24:13 => మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని 

కొండమీదికి ఎకెక్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:17 => ఆ పర్జలు పెదద్కేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ ఆ ధవ్ని విని 

పాళెములో యుదధ్ధవ్ని అని మోషేతో అనగా  

సంఖాయ్కాండము 11:28 => మోషే ఏరప్రచుకొనినవారిలో నూను కుమారుడును మోషేకు 

పరిచారకుడునైన యెహోషువ మోషే నా పర్భువా, వారిని నిషేధింపుమని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:23 => మరియు యెహోవా నూను కుమారుడైన యెహోషువకు 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము; నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా 

వారికిచిచ్న దేశమునకు ఇశార్యేలీయులను నీవు తోడుకొనిపోవలెను, నేను నీకు తోడైయుందును. 

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. 

హెబీర్యులకు 4:8 => యెహోషువ వారికి విశార్ంతి కలుగజేసినయెడల ఆ తరువాత మరియొక 

దినమునుగూరిచ్ ఆయన చెపప్కపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 1:10 => యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు 

కుమారుడైన ఎలీషామాయు; మనషే ష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

సంఖాయ్కాండము 2:18 => ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న 

ఉండవలెను. అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 

వచనము 30 

Page  of 409 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఆషేరీయులు ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా. శెరహు వీరికి సహోదరి. 

ఆదికాండము 28:19 => మరియు అతడు ఆ సథ్లమునకు బేతేలను పేరు పెటెట్ను. అయితే మొదట ఆ 

ఊరి పేరు లూజు.  

యెహోషువ 16:2 => తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ 

దేశమువరకు అరణయ్ము వాయ్పించును.  

నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:66 => కహాతీయులలో కొందరికి ఎఫార్యిము గోతర్ములో పొలిమేర 

పటట్ణములు కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

యెహోషువ 16:3 => అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు 

సాగి కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల సరిహదుద్వరకు 

వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 16:7 => యానోహానుండి అతారోతు వరకును నారాతా వరకును యెరికోకు తగిలి 

యొరాద్ను నొదద్ తుదముటెట్ను. 

వచనము 31 

బెరీయా కుమారులు హెబెరు మలీక్యేలు, మలీక్యేలు బిరాజ్యీతునకు తండిర్. 

యెహోషువ 17:7 => మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 17:8 => తపూప్యదేశము మనషీష్యులదాయెను; అయితే మనషీష్యుల సరిహదుద్లోని 

తపూప్య ఎఫార్యిమీయులదాయెను. 
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యెహోషువ 17:9 => ఆ సరిహదుద్ కానా యేటి దకిష్ణదికుక్న ఆ యేటివరకు వాయ్పించెను. 

మనషీష్యుల ఊళల్లో ఆ ఊళుల్ ఎఫార్యిమీయులకు కలిగెను; అయితే మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆ 

యేటికి ఉతత్రముగా సముదర్మువరకు వాయ్పించెను. దకిష్ణ భూమి ఎఫార్యిమీయులకును ఉతత్రభూమి 

మనషీష్యులకును కలిగెను. 

యెహోషువ 17:10 => సముదర్ము వారి సరిహదుద్; ఉతత్రదికుక్న అది ఆషేరీయుల సరిహదుద్కును, 

తూరుప్దికుక్న ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్కును నడిచెను. 

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. 

1 సమూయేలు 31:10 => మరియు వారు అతని ఆయుధములను అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి 

అతని మొండెమును బేతాష్ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:19 => రాజులు వచిచ్ యుదధ్ము చేసిరి. మెగిదోద్ కాలువలయొదద్నునన్ తానాకులో 

కనాను రాజులు యుదధ్ము చేసిరి. 

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

బేతెష్యాను పర్దేశమంతయును నియమింపబడెను. ఇది యెజెర్యేలు దగగ్రనునన్ సారెతానుండి 

బేతెష్యాను మొదలుకొని ఆబేలేమ్హోలావరకును యొకెన్యాము అవతలి సథ్లమువరకును 

వాయ్పించుచునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 1:27 => మనషీష్యులు బేతెష్యానును దాని పలెల్లను, తయినాకును దాని 

పలెల్లను, దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను, ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్ నివాసులను, 

మెగిదోద్ పలెల్లను, సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని 

గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి. 
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1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

2 రాజులు 9:27 => యూదా రాజైన అహజాయ్ జరిగినదాని చూచి వనములోని నగరి మారగ్ముగా 

పారిపోయెను; అయినను యెహూ అతని తరిమి, రథమునందు అతని హతముచేయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

గనుక వారు ఇబెల్యాము దగగ్రనునన్ గూరునకు పోవు మారగ్మందు అతని కొటట్గా అతడు మెగిదోద్కు 

పారిపోయి అచచ్ట మరణమాయెను. 

2 రాజులు 23:29 => అతని దినములయందు ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనెకో అషూష్రు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకై యూఫర్టీసునది దగగ్రకు వెళుల్చుండగా తనున్ ఎదురొక్నవచిచ్న రాజైన యోషీయాను 

మెగిదోద్ దగగ్ర కనుగొని అతని చంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 12:11 => మెగిదోద్ను లోయలో హదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగిన పర్లాపము వలెనే ఆ దినమున 

యెరూషలేములో బహుగా పర్లాపము జరుగును. 

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

యెహోషువ 16:1 => యోసేపు పుతుర్లకు చీటివలన వచిచ్న వంతు యెరికో యెదుట యొరాద్ను 

దరినుండెను, 

యెహోషువ 17:18 => మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ 

మీదే, అది అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 1:22 => యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళిల్నపుప్డు యెహోవా వారికి 

తోడైయుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:24 => ఆ వేగులవారు ఆ పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి నీవు దయచేసి 

యీ పటట్ణములోనికి వెళుల్ తోర్వను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని 

చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:25 => అతడు పటట్ణములోనికి పోవు తోర్వను వారికి చూపగా వారు ఆ 

పటట్ణమును కతిత్వాత హతము చేసిరిగాని ఆ మనుషుయ్ని వాని కుటుంబికులనందరిని పోనిచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:26 => ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళిల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి 

దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:27 => మనషీష్యులు బేతెష్యానును దాని పలెల్లను, తయినాకును దాని 

పలెల్లను, దోరునివాసులను దోరు పలెల్లను, ఇబెల్యామును దాని పలెల్లను, మెగిదోద్ నివాసులను, 

మెగిదోద్ పలెల్లను, సావ్ధీనపరచుకొనలేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని 

గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:28 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొతిత్గా వెళల్గొటట్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:29 => ఎఫార్యిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళల్గొటట్లేదు, 

గెజెరులో కనానీయులు వారి మధయ్ను నివసించిరి. 

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. 

Page  of 413 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

వచనము 32 

హెబెరు యపేల్టును షోమేరును హోతామును వీరి సహోదరియైన షూయాను కనెను. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:44 => ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, 

ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:45 => బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు ; 

మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:46 => ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

వచనము 33 

యపేల్టు కుమారులెవరనగా పాసకు బింహాలు అషావ్తు, వీరు యపేల్టునకు కుమారులు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 34 

షోమేరు కుమారులు అహీ రోగా యెహుబాబ్ అరాము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:34 => షోమేరు కుమారులు అహీ రోగా యెహుబాబ్ అరాము. 

వచనము 35 

వాని సహోదరుడైన హేలెము కుమారులు జోపహు ఇమాన్ షెలెషు ఆమాలు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 36 
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జోపహు కుమారులు సూయ హరెన్పెరు షూయాలు బేరీ ఇమార్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:32 => హెబెరు యపేల్టును షోమేరును హోతామును వీరి సహోదరియైన 

షూయాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:15 => గూనీ కుమారుడైన అబీద్యేలునకు పుటిట్న అహీ వారి పితరుల 

యిండల్వారికి పెదద్. 

వచనము 37 

బేసెరు హోదు షమామ్ షిలా ష్ ఇతార్ను బెయేర. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 38 

ఎతెరు కుమారులు యెఫునెన్ పిసాప్ అరా. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 39 

ఉలాల్ కుమారులు ఆరహు హనిన్యేలు రిజెయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:38 => ఎతెరు కుమారులు యెఫునెన్ పిసాప్ అరా. 

వచనము 40 

ఆషేరు సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లును పర్ఖాయ్తినొందిన 

పరాకర్మశాలులును అధిపతులలో ముఖుయ్లునైయుండిరి. ఆ వంశపువారిలో యుదధ్మునకు 

పోతగినవారి లెకక్ యిరువది యారువేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:37 => బేసెరు హోదు షమామ్ షిలా ష్ ఇతార్ను బెయేర. 
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వచనము 1 

బనాయ్మీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జేయ్షుఠ్డు, రెండవవాడు అషేబ్లు, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

మూడవవాడు అహరహు, నాలగ్వవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 24:2 => అందుకు రాజు తనయొదద్నునన్ సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబును పిలిచి 

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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 24:4 => అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు 

సముఖమునుండి బయలువెళిల్ 

2 సమూయేలు 24:5 => యొరాద్ను నది దాటి యాజేరుతటుట్న గాదు లోయ మధయ్నుండు పటట్ణపు 

కుడిపారశ్వ్ముననునన్ అరోయేరులో దిగి 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:7 => అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల 

యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

బెయేరె ష్బావరకు సంచరించిరి. 

2 సమూయేలు 24:8 => ఈ పర్కారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమిమ్దినెలల ఇరువది 

దినములకు తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 

వచనము 3 

బెలకు పుటిట్న కుమారులు అదాద్రు గెరా అబీహూదు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => బెనాయ్మీను కుమారులు ముగుగ్రు; బెల బేకరు యెదీయవేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:7 => బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు 

ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది 

రెండువేల ముపప్ది నలుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:8 => బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎలోయ్యేనై ఒమీ 

యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:9 => వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు, 

వీరందరును ఇరువదివేల రెండువందలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిలా హ్ను. బిలా హ్ను కుమారులు 

యూషు బెనాయ్మీను ఏహూదు కెనయనా జేతాను తరీ ష్షు అహీషహరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:11 => యెదీయవేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లు; వీరిలో యుదధ్మునకు పోతగిన పరాకర్మశాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది 

యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో 

హుషీము అను ఒకడుండెను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

సంఖాయ్కాండము 26:38 => బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; 

అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్లు; 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 

వచనము 4 

అబీషూవ నయమాను అహోయహు 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 5 

గెరా షెపూపాను హూరాము 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

సంఖాయ్కాండము 26:40 => షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ 

నయమాను; ఆరీద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 

వచనము 6 

ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజా జ్ అహీ హూదు, వారు గెబ కాపురసుథ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా నుండిరి; 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

వచనము 7 

నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు చెరతీసికొనిపోయిరి, గెరా వారిని 

అచచ్టికి చెరతీసికొనిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో 

హుషీము అను ఒకడుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:39 => అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 

వచనము 8 
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వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు హుషీము బయరా అను తన 

భారయ్లయందు కనిన పిలల్లుగాక 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిలా హ్ను. బిలా హ్ను కుమారులు 

యూషు బెనాయ్మీను ఏహూదు కెనయనా జేతాను తరీ ష్షు అహీషహరు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:20 => ఏహూదు అతని దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఒకక్డే చలల్ని మేడగదిలో 

కూరుచ్ండియుండెను. ఏహూదు నీతో నేను చెపప్వలసిన దేవుని మాట ఒకటి యునన్దని చెపప్గా 

అతడు తన పీఠముమీదనుండి లేచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:21 => అపుప్డు ఏహూదు తన యెడమచేతిని చాపి తన కుడి తొడమీదనుండి ఆ 

కతిత్ తీసి కడుపుమీద అతని పొడిచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:22 => పడియును కతిత్వెంబడి దూరగా కొర్వువ్కతిత్పైని కపుప్కొనినందున అతని 

కడుపునుండి కతిత్ని తీయలేకపోయెను, అది వెనుకనుండి బయటికి వచిచ్యుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:23 => అపుప్డు ఏహూదు పంచపాళిలోనికి బయలువెళిల్ తన వెనుకను ఆ 

మేడగది తలుపువేసి గడియ పెటెట్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:24 => అతడు బయలువెళిల్న తరువాత ఆ రాజు దాసులు లోపలికివచిచ్ చూడగా 

ఆ మేడగది తలుపులు గడియలు వేసియుండెను గనుక వారు అతడు చలల్ని గదిలో శంకానివరిత్కి 

పోయియునాన్డనుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 3:25 => తాము సిగుగ్వింతలు పడువరకు కనిపెటిట్నను అతడు ఆ గది తలుపులను 

తీయకపోగా వారు తాళపు చెవిని తెచిచ్ తలుపులు తీసి చూచినపుప్డు వారి యజమానుడు చనిపోయి 

నేలను పడియుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:26 => వారు తడవు చేయుచుండగా ఏహూదు తపిప్ంచుకొని పెసీలీమును దాటి 

శెయీరాకు పారిపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:27 => అతడు వచిచ్ ఎఫార్యిమీయుల కొండలో బూరను ఊదగా 

ఇశార్యేలీయులు మనయ్పర్దేశమునుండి దిగి అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:28 => అతడు వారికి ముందుగా సాగి వారితో నా వెంబడి తవ్రగా రండి; మీ 

శతుర్వులైన మోయాబీయులను యెహోవా మీచేతి కపప్గించుచునాన్డనెను. కాబటిట్ వారు అతని 

వెంబడిని దిగివచిచ్ మోయాబునెదుటి యొరాద్ను రేవులను పటుట్కొని యెవనిని దాటనియయ్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 3:29 => ఆ కాలమున వారు మోయాబీయులలో బలముగల శూరులైన 

పరాకర్మశాలులను పదివేల మందిని చంపిరి; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. ఆ దినమున 

మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయుల చేతికిర్ంద అణపబడగా దేశము ఎనుబది సంవతస్రములు 

నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:30 => అతని తరువాత అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

అతడు ఫిలిషీత్యులలో ఆరువందల మందిని మునుకోల కఱఱ్తో హతము చేసెను; అతడును 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 4:1 => ఏహూదు మరణమైన తరువాత ఇశార్యేలీయులు ఇంకను యెహోవా 

దృషిట్కి దోషులైరి గనుక 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:25 => హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా 

జేయ్షుఠ్డగు రాము బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:54 => శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును 

యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ 

జారీయులును. 

నిరగ్మకాండము 6:14 => వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు 

జేయ్షఠ్ కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 
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వచనము 9 

తన భారయ్యైన హోదెషునందు యోబాబును జిబాయ్ను మేషాను మలాక్మును 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 10 

యెపూజును షాకాయ్ను మిరామ్ను కనెను, వీరు అతని కుమారులు; వారు తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లుగా ఉండిరి. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

2 సమూయేలు 9:12 => మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు 

సీబా యింటిలో కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 

వచనము 11 

హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎలప్యలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:11 => హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎలప్యలును 

కనెను. 

వచనము 12 

ఎలప్యలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను లోదును దాని గార్మములను 

కటిట్ంచెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 13 

బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను 

పారదోలిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:9 => తన భారయ్యైన హోదెషునందు యోబాబును జిబాయ్ను మేషాను 

మలాక్మును 

వచనము 14 

అహోయ్షాషకు యెరేమోతు  

ఎజార్ 2:33 => లోదుహదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల ఇరువది యయిదుగురు, 

నెహెమాయ్ 6:2 => సనబ్లల్టును గెషెమును నాకు ఏదో హాని చేయుటకు ఆలోచించి ఓనో 

మైదానమందునన్ గార్మములలో ఒక దాని దగగ్ర మనము కలిసికొందము రండని నాయొదద్కు 

వరత్మానము పంపిరి. 

నెహెమాయ్ 7:37 => లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశసుథ్లు ఏడువందల ఇరువది యొకరును 

నెహెమాయ్ 11:35 => లోదులోను పనివారిలోయ అను ఓనోలోను నివసించిరి. 

వచనము 15 

జెబదాయ్ అరాదు ఏదెరు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:21 => అదాయా బెరాయా షిమార్తు అనువారు షిమీకి కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:49 => మరియు అది మదమ్నాన్కు తండిర్యైన షయపును మకేబ్నాకును 

గిబాయ్కు తండిర్యైన షెవానును కనెను. కాలేబు కుమారెత్కు అకాస్ అని పేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:52 => కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే 

హజీహమీమ్ను హోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును 

హూషాయీయులకు పితరుడగు ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు 

హూరునకు కుమారులు. 

యెహోషువ 19:42 => ఎషాత్యోలు ఇరె ష్మెషు షెయలీబ్ను 

నాయ్యాధిపతులు 12:12 => జెబూలూనీయుడైన ఏలోను చనిపోయి జెబూలూను దేశమందలి 

అయాయ్లోనులో పాతిపెటట్బడెను. 

2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:16 => మిఖాయేలు ఇషాప్ యోహా అనువారు బెరీయా కుమారులు. 

వచనము 16 

మిఖాయేలు ఇషాప్ యోహా అనువారు బెరీయా కుమారులు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 17 

జెబదాయ్ మెషులాల్ము హిజికి హెబెరు 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

ఇషెమ్రై ఇజీల్యా యోబాబు అనువారు ఎలప్యలునకు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ 

పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 

వచనము 19 
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యాకీము జిఖీర్ జిబిద్ 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

ఎలీయేనై జిలెల్తై ఎలీయేలు. 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

వచనము 21 

అదాయా బెరాయా షిమార్తు అనువారు షిమీకి కుమారులు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

ఇషాప్ను ఏబెరు ఎలీయేలు  

1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

వచనము 23 

అబోద్ను జిఖీర్ హానాను  

1 దినవృతాత్ంతములు 8:13 => బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసుథ్లయొకక్ 

పితరులలో పెదద్లు; వీరు గాతీయులను పారదోలిరి. 

వచనము 24 

హననాయ్ ఏలాము అంతోతీయా  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 25 
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ఇపెదయా పెనూయేలు అనువారు షాషకు కుమారులు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 26 

షంషెరై షెహరాయ్ అతలాయ్  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 

యహరెషాయ్ ఏలీయాయ్ జిఖీర్ అను వారు యెరోహాము కుమారులు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 28 

వీరు తమ తమ తరములనిన్టిలో పితరుల యిండల్కు పెదద్లును, పర్ముఖులునైయుండి 

యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 29 

గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో కాపురముండెను. ఇతని భారయ్పేరు మయకా; 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 30 

ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు నాదాబు 

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. 
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నాయ్యాధిపతులు 1:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీయులను బెనాయ్మీనీయులు 

వెళల్గొటట్లేదు ; యెబూసీయులు బెనాయ్మీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూషలేములో 

నివసించుచునాన్రు. 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:7 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎవరనగా యోవేదు పెదాయా కోలాయా మయశేయా 

ఈతీయేలు యెషయా అను పితరుల వరుసలో మెషులాల్ము కుమారుడైన సలుల్. 

నెహెమాయ్ 11:8 => అతని తరువాత గబబ్యి సలల్యి; వీరందరును తొమిమ్దివందల ఇరువది 

యెనమండుగురు; 

నెహెమాయ్ 11:9 => జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన 

యూదా పటట్ణముమీద రెండవ అధికారియై యుండెను. 

కీరత్నలు 125:2 => యెరూషలేముచుటుట్ పరవ్తములునన్టుల్ యెహోవా ఇది మొదలుకొని నితయ్ము 

తన పర్జల చుటుట్ ఉండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:34 => వీరు తమ వంశపటీ ట్ల చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో 

పెదద్లైనవారు. వీరు యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

వచనము 31 

గెదోరు అహోయ్ జెకెరు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:35 => గిబియోను తండిర్యైన యెహీయేలు గిబియోనులో 

కాపురముండెను, అతని భారయ్పేరు మయకా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:36 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:42 => యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు 

తండిర్యైన మేషా, యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 
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వచనము 32 

మికో ల్తు షిమాయ్ను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే 

యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:36 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:37 => గెదోరు అహోయ్ జెకరాయ్ మికో ల్తు తరువాత పుటిట్నవారు. 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 

వచనము 33 

నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును మలీక్షూవను అబీనాదాబును 

ఎషబ్యలును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:37 => గెదోరు అహోయ్ జెకరాయ్ మికో ల్తు తరువాత పుటిట్నవారు. 

వచనము 34 

యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:38 => మికో ల్తు షిమాయ్నును కనెను. వీరు యెరూషలేము వాసులగు తమ 

సహోదరులతో కూడ తమ సహోదరులకు ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే కాపురముండిరి. 

వచనము 35 

మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ ఆహాజు. 

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

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 
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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. 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:21 => ఆ తరువాత వారు రాజు కావలెనని కోరగా దేవుడు బెనాయ్మీను 

గోతీర్యుడును కీషు కుమారుడునైన సౌలును వారికి నలువది ఏండల్ వరకు దయచేసెను.  

1 సమూయేలు 14:49 => సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్ ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ 

మెలీక్షూవ; అతని యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా పెదద్దాని పేరు మేరబు చినన్దాని పేరు మీకాలు. 

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

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

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 2:8 => నేరు కుమారుడగు అబేన్రు అను సౌలుయొకక్ సైనాయ్ధిపతి సౌలు 

కుమారుడగు ఇషోబ్షెతును మహనయీమునకు తోడుకొనిపోయి, 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:36 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు 

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

కుమారులైన యోనాతానును, అబీనాదాబును మలీక్షూవను హతముచేసిరి. 
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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 36 

ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ 

మోజాను కనెను. 

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 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

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 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 
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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. 

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. 

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

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 9:12 => మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు 

సీబా యింటిలో కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:40 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

వచనము 37 

మోజా బినాయ్ను కనెను, బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు 

కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:41 => మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ (ఆహాజు.) 

వచనము 38 
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ఆజేలు కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళుల్ అజీర్కాము బోకెరు ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ ఓబదాయ్ హానాను 

వీరందరును ఆజేలు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:42 => ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని 

కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 

వచనము 39 

అతని సహోదరుడైన ఏషెకు కుమారులు ముగుగ్రు; ఊలాము జేయ్షుఠ్డు, యెహూషు రెండవవాడు, 

ఎలీపేలెటు మూడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:43 => మోజా బినాయ్ను కనెను, రెఫాయా బినాయ్కు కుమారుడు, ఎలాశా 

రెఫాయాకు కుమారుడు, ఆజేలు ఎలాశాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:39 => అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 

వచనము 40 

ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది 

కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 1 

ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన మీదట వారి పేళుల్ 

ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు చేసిన దోర్హమునకై వారు బాబెలునకు 

చెరగొనిపోబడిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

తమ సావ్సథ్య్ములైన పటట్ణములలో మునుపు కాపురమునన్ వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:2 => వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ 

రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును సమరుథ్లైనవారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => ఆ కాలమున డాళల్ను ఈటెలను పటుట్కొను మూడు లక్షలమంది 

యూదావారును, కేడెములు ధరించి విలుల్వేయు రెండు లక్షల ఎనుబది వేలమంది బెనాయ్మీనీయులును 

కూడిన సైనయ్ము ఆసాకు ఉండెను; వీరందరును పరాకర్మశాలులై యుండిరి. 

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

బహుమానమే 

కీరత్నలు 127:4 => యౌవనకాలమందు పుటిట్న కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని 

బాణములవంటివారు. 

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

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

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

పిలల్లు ఒలీవ మొకక్లవలె నుందురు. 

కీరత్నలు 128:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఈలాగు ఆశీరవ్దింపబడును. 
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కీరత్నలు 128:5 => సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు 

యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు  

కీరత్నలు 128:6 => నీ పిలల్ల పిలల్లను నీవు చూచెదవు. ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషుఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:18 => రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను 

బలెల్మును ఖడగ్మును ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై 

దండుకు పోతగినవారు నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

వచనము 3 

యూదావారిలోను బెనాయ్మీనీయులలోను ఎఫార్యిము మనషే ష్ సంబంధులలోను యెరూషలేమునందు 

కాపురమునన్ వారెవరనగా 

ఎజార్ 2:59 => మరియు తేలెమ్లహు తేల హ్రాష్ కెరూబు అదాద్ను ఇమేమ్రు అను సథ్లములలోనుండి 

కొందరు వచిచ్రి. అయితే వీరు తమ పితరులయొకక్ యింటినైనను వంశావళినైనను చూపింప 

లేకపోయినందున వారు ఇశార్యేలీయులో కారో తెలియకపోయెను. 

ఎజార్ 2:62 => వీరు వంశావళి లెకక్లో తమ తమ పేరులను వెదకినపుప్డు అవి 

కనబడకపోయినందున యాజక ధరమ్ములోనుండి పర్తేయ్కింపబడి అపవితుర్లుగా ఎంచబడిరి. 

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

యాజకుడు ఏరప్డువరకు మీరు పర్తిషిఠ్తమైన వసుత్వులను భుజింపకూడదని వారి కాజాఞ్పించెను. 

నెహెమాయ్ 7:5 => జనసంఖయ్ చేయునటుల్ నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుటిట్ంపగా, 

పర్ధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూరిచ్తిని. అంతలో ముందు వచిచ్నవారినిగూరిచ్న 

వంశావళి గర్ంథము నాకు కనబడెను, అందులో వార్యబడిన వంశావళులు ఇవి. 
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నెహెమాయ్ 7:64 => వీరి వంశావళులనుబటిట్ యెంచబడినవారిలో వారి పదుద్ పుసత్కమును వెదకగా 

అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవితుర్లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ 

వేరుపరచబడిరి. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

మతత్యి 1:4 => పెరెసు ఎసోర్మును కనెను, ఎసోర్ము అరామును కనెను, అరాము అమీమ్నాదాబును 

కనెను, అమీమ్నాదాబు నయసోస్నును కనెను; 

మతత్యి 1:5 => నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను రాహాబునందు బోయజును కనెను, 

బోయజు రూతునందు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను; 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

మతత్యి 1:7 => సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:8 => ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, 

యెహోరాము ఉజిజ్యాను కనెను; 

మతత్యి 1:9 => ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:10 => హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను 

కనెను; 

మతత్యి 1:11 => యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని 

సహోదరులను కనెను. 

Page  of 437 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

మతత్యి 1:12 => బబులోనుకు కొనిపోబడిన తరువాత యెకొనాయ్ షయలీత్యేలును కనెను, 

షయలీత్యేలు జెరుబాబ్బెలును కనెను; 

మతత్యి 1:13 => జెరుబాబ్బెలు అబీహూదును కనెను, అబీహూదు ఎలాయ్కీమును కనెను, ఎలాయ్కీము 

అజోరును కనెను; 

మతత్యి 1:14 => అజోరు సాదోకును కనెను, సాదోకు ఆకీమును కనెను, ఆకీము ఎలీహూదును 

కనెను; 

మతత్యి 1:15 => ఎలీహూదు ఎలియాజరును కనెను, ఎలియాజరు మతాత్నును కనెను, మతాత్ను 

యాకోబును కనెను; 

మతత్యి 1:16 => యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన 

యేసు పుటెట్ను. 

లూకా 3:28 => నేరి మెలీక్కి, మెలీక్ అదిద్కి, అదిద్ కోసాముకు, కోసాము ఎలమ్దాముకు, ఎలమ్దాము 

ఏరుకు, 

లూకా 3:29 => ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, 

యోరీము మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, 

లూకా 3:30 => లేవి షిమోయ్నుకు, షిమోయ్ను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు 

యోనాముకు, యోనాము ఎలాయ్కీముకు, 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 
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లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

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

కుమారుడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:9 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు నెలల పది దినములు ఏలెను. అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:18 => మరియు బబులోనురాజు పెదద్వేమి చినన్వేమి దేవుని మందిరపు 

ఉపకరణములనిన్టిని, యెహోవా మందిరపు నిధులలోనిదేమి రాజు నిధులలోనిదేమి అధిపతుల 

నిధులలోనిదేమి, దొరకిన దర్వయ్మంతయు బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:19 => అదియుగాక కలీద్యులు దేవుని మందిరమును తగులబెటిట్, 

యెరూషలేము పార్కారమును పడగొటిట్, దానియొకక్ నగరులనిన్టిని కాలిచ్వేసిరి. దానిలోని పర్శసత్మైన 

వసుత్వులనిన్టిని బొతిత్గా పాడుచేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:20 => ఖడగ్ముచేత హతులు కాకుండ తపిప్ంచుకొనిన వారిని అతడు 

బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. రాజయ్ము పారసీకులదగువరకు వారు అకక్డనే యుండి అతనికిని 

అతని కుమారులకును దాసులైరి. 

యిరిమ్యా 39:9 => అపుప్డు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి 

పటట్ణములో నిలిచియునన్ పర్జలను, దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో చేరినవారిని, శేషించిన 

పర్జలనందరిని బబులోనునకు కొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:14 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతితోకూడ నుండిన కలీద్యుల 

సేనాసంబంధులందరు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టిని పడగొటిట్రి 

యిరిమ్యా 52:15 => మరియు రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియైన నెబూజరదాను పర్జలలో 

కడుబీదలైన కొందరిని, పటట్ణములో శేషించిన కొదువ పర్జలను, బబులోనురాజు పక్షము 

చేరినవారిని, గటిట్ పనివారిలో శేషించినవారిని చెరగొనిపోయెను.  

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

ఎజార్ 8:1 => రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న 

యింటి పెదద్ల వంశావళి. 

నెహెమాయ్ 11:3 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన రాజయ్పు పర్ధానులు వీరే, యూదా 

పటట్ణములలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు నివసించుచుండిరి. వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును సొలొమోను యొకక్ దాసుల వంశసుథ్లును నివాసము 

చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

యెహెజేక్లు 37:19 => ఆ రెండు తునకలను వారి సమక్షమున నీవు చేతపటుట్కొని వారితో 

ఇటల్నుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎఫార్యిము చేతిలోనునన్ తునక, అనగా ఏ 
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తునకమీద ఇశార్యేలువారందరి పేళుల్ను వారి తోటివారి పేళుల్ను నేను ఉంచితినో యోసేపు అను ఆ 

తునకను యూదావారి తునకను నేను పటుట్కొని యొకటిగా జోడించి నాచేతిలో ఏకమైన తునకగా 

చేసెదను. 

వచనము 4 

యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ కుమారుడగు 

అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 

ఎజార్ 2:70 => యాజకులును లేవీయులును జనులలో కొందరును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును తమ పటట్ణములకు వచిచ్ కాపురము చేసిరి. మరియు ఇశార్యేలీయులందరును తమ 

తమ పటట్ణములందు కాపురము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 7:73 => అపుప్డు యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు జనులలో 

కొందరును, నెతీనీయులు ఇశార్యేలీయులందరును, తమ పటట్ణములయందు నివాసము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:3 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన రాజయ్పు పర్ధానులు వీరే, యూదా 

పటట్ణములలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు నివసించుచుండిరి. వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును సొలొమోను యొకక్ దాసుల వంశసుథ్లును నివాసము 

చేసిరి. 

యెహోషువ 9:21 => వారిని బర్దుకనియుయ్డని సెలవిచిచ్రి గనుక పర్ధానులు తమతో చెపిప్నటుల్ 

వారు సరవ్సమాజమునకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను ఏరప్డిరి. 

యెహోషువ 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

యెహోషువ 9:23 => ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును 

మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 
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యెహోషువ 9:24 => అందుకు వారు యెహోషువను చూచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమసత్ 

దేశమును మీకిచిచ్, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశ నివాసులనందరిని నశింపజేయునటుల్ తన 

సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా పార్ణముల 

విషయములో నీవలన మికిక్లి భయపడి యీలాగు చేసితివిు. 

యెహోషువ 9:25 => కాబటిట్ మేము నీ వశమున నునాన్ము; మాకేమి చేయుట నీ దృషిట్కి నాయ్యమో 

యేది మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 

యెహోషువ 9:26 => కాగా అతడు ఆలాగు చేసి ఇశార్యేలీయులు గిబియోనీయులను చంపకుండ 

వారి చేతులలోనుండి విడిపించెను. 

యెహోషువ 9:27 => అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏరప్రచుకొను చోటుననుండు 

బలిపీఠము కొరకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని 

నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యునాన్రు. 

ఎజార్ 2:43 => నెతీనీయులలో జీహా వంశసుథ్లు హశూపా వంశసుథ్లు టబాబ్యోతు వంశసుథ్లు, 

ఎజార్ 2:58 => నెతీనీయులును సొలొమోను సేవకుల వంశసుథ్లును అందరును కలిసి 

మూడువందల తొంబది యిదద్రు. 

ఎజార్ 8:20 => మరియు లేవీయులు చేయవలసిన సేవలో తోడప్డుటకై దావీదును అధిపతులును 

నిరణ్యించిన నెతీనీయులలో రెండువందల ఇరువదిమంది వచిచ్రి. వీరందరును పేరుల్ ఉదాహరింపబడి 

నియమింపబడినవారు. 

నెహెమాయ్ 7:60 => ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశసుథ్లును మూడువందల 

తొంబది యిదద్రు. 

నెహెమాయ్ 7:73 => అపుప్డు యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు జనులలో 

కొందరును, నెతీనీయులు ఇశార్యేలీయులందరును, తమ పటట్ణములయందు నివాసము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:3 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన రాజయ్పు పర్ధానులు వీరే, యూదా 

పటట్ణములలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు నివసించుచుండిరి. వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును 
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యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును సొలొమోను యొకక్ దాసుల వంశసుథ్లును నివాసము 

చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:21 => నెతీనీయులు ఓపెలులో నివసించిరి. జీహాయు గిషాప్యును నెతీనీయులకు 

పర్ధానులు. 

యెహోషువ 9:27 => అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏరప్రచుకొను చోటుననుండు 

బలిపీఠము కొరకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని 

నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

నెహెమాయ్ 3:26 => ఓపెలులోనునన్ నెతీనీయులు తూరుప్వైపు నీటి గుమమ్ము పర్కక్ను దానికి 

సంబంధించిన గోపురము దగగ్రను బాగుచేసిరి. 

నెహెమాయ్ 7:46 => నెతీనీయులైన జీహా వంశసుథ్లు హశూపా వంశసుథ్లు టబాబ్యోతు వంశసుథ్లు 

వచనము 5 

షిలోనీయుల పెదద్వాడైన ఆశాయాయు వాని పిలల్లును. 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:4 => మరియు యెరూషలేములో యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో 

కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా, జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన అతాయా, 

యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు 

మహలలేలు కుమారుడు. 
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నెహెమాయ్ 11:5 => మరియు షిలోనికి పుటిట్న జెకరాయ్ కుమారునికి పుతుర్డైన యోయారీబు కనిన 

అదాయా కుమారుడైన హజాయాకు కలిగిన కొలోహ్జెకు పుటిట్న బారూకు కుమారుడైన మయశేయా 

నివసించెను. 

నెహెమాయ్ 11:6 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన పెరెసు వంశసుథ్లందరును బలవంతులైన 

నాలుగువందల అరువది ఎనమండుగురు. 

నెహెమాయ్ 11:7 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎవరనగా యోవేదు పెదాయా కోలాయా మయశేయా 

ఈతీయేలు యెషయా అను పితరుల వరుసలో మెషులాల్ము కుమారుడైన సలుల్. 

నెహెమాయ్ 11:8 => అతని తరువాత గబబ్యి సలల్యి; వీరందరును తొమిమ్దివందల ఇరువది 

యెనమండుగురు; 

నెహెమాయ్ 11:9 => జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన 

యూదా పటట్ణముమీద రెండవ అధికారియై యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

వచనము 6 

జెరహు సంతతివారిలో యెవుయేలు వాని సహోదరులైన ఆరువందల తొంబదిమంది, 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 10:13 => హోదీయా బానీ బెనీను అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

నెహెమాయ్ 11:4 => మరియు యెరూషలేములో యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో 

కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా, జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన అతాయా, 

యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు 

మహలలేలు కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:6 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన పెరెసు వంశసుథ్లందరును బలవంతులైన 

నాలుగువందల అరువది ఎనమండుగురు. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

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. 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

వచనము 7 

బెనాయ్మీనీయులలో సెనూయా కుమారుడైన హోదవాయ్కు పుటిట్న మెషులాల్ము కుమారుడగు సలుల్, 
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సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

నెహెమాయ్ 11:5 => మరియు షిలోనికి పుటిట్న జెకరాయ్ కుమారునికి పుతుర్డైన యోయారీబు కనిన 

అదాయా కుమారుడైన హజాయాకు కలిగిన కొలోహ్జెకు పుటిట్న బారూకు కుమారుడైన మయశేయా 

నివసించెను. 

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 4:21 => యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా లేకాకు 

పర్ధానియైన ఏరు మారేషాకు పర్ధానియైన లదాద్యు; సనన్పు వసత్రములు నేయు అషేబ్య యింటి 

వంశకులకును 

వచనము 8 

యెరోహాము కుమారుడైన ఇబెన్యా, మికిర్కి పుటిట్న ఉజీజ్ కుమారుడైన ఏలా, ఇబీన్యా కుమారుడైన 

రగూవేలునకు పుటిట్న షెఫటాయ్ కుమారుడగు మెషులాల్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

ఆదికాండము 38:30 => తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

మతత్యి 1:3 => యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 
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వచనము 9 

వీరును వీరి సహోదరులును తమ తమ వంశముల పటీ ట్లచొపుప్న తొమిమ్దివందల ఏబది ఆరుగురు; 

ఈ మనుషుయ్లందరును తమ పితరుల వంశములనుబటిట్ తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు. 

నెహెమాయ్ 8:4 => అంతట శాసిత్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కఱఱ్తో చేయబడిన యొక పీఠముమీద 

నిలువబడెను; మరియు అతని దగగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా హిలీక్యా 

మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు మలీక్యా హాషుము 

హషబ్దాద్నా జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 10:20 => యాషు మెషులాల్ము హెజీరు 

నెహెమాయ్ 11:7 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎవరనగా యోవేదు పెదాయా కోలాయా మయశేయా 

ఈతీయేలు యెషయా అను పితరుల వరుసలో మెషులాల్ము కుమారుడైన సలుల్. 

నెహెమాయ్ 11:9 => జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన 

యూదా పటట్ణముమీద రెండవ అధికారియై యుండెను. 

వచనము 10 

యాజకులలో యెదాయా యెహోయారీబు యాకీను, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు 

కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన అజరాయ్; 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో 

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 

వచనము 12 
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మలీక్యా కుమారుడగు పసూరునకు పుటిట్న యెరోహాము కుమారుడైన అదాయా ఇమెమ్రు కుమారుడైన 

మెషిలేల్మీతునకు పుటిట్న మెషులాల్మునకు కుమారుడైన యహజేరాకు జననమైన అదీయేలు 

కుమారుడగు మశై. 

నెహెమాయ్ 11:10 => యాజకులలో ఎవరనగా యోయారీబు కుమారుడైన యెదా యాయు 

యాకీనును 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 11:12 => ఇంటిపని చేసినవారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిదద్రు. మరియు 

పితరులైన మలీక్యా పషూరు జెకరాయ్ అమీ జ్ పెలలాయ్ల వరుసలో యెరోహామునకు పుటిట్న అదాయా. 

నెహెమాయ్ 11:13 => పెదద్లలో పర్ధానులైన ఆ అదాయా బంధువులు రెండువందల నలువది 

యిదద్రు. మరియు ఇమేమ్రు మెషిలేల్మోతె అహజైయను పితరుల వరుసలో అజరేలునకు పుటిట్న 

అమషష్యి. 

నెహెమాయ్ 11:14 => బలవంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు. వారికి 

జబీద్యేలు పెదద్గా ఉండెను; ఇతడు ఘనులైన వారిలో ఒకని కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:15 => లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు బునీన్కి పుటిట్న హషబాయ్ కనిన 

అజీర్కాము కుమారుడైన హషూష్బునకు పుటిట్నవాడు. 

నెహెమాయ్ 11:16 => లేవీయులలో పర్ధానులైన వారిలో షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని 

మందిర బాహయ్ విషయములో పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి. 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 
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నెహెమాయ్ 11:19 => దావ్రపాలకులైన అకూక్బు టలోమ్ను గుమమ్ములు కాయువారును నూట డెబబ్ది 

యిదద్రు. 

నెహెమాయ్ 11:20 => ఇశార్యేలీయులలో శేషించిన యాజకులు లేవీయులు మొదలైన వారు యూదా 

పటట్ణములనిన్టిలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:21 => నెతీనీయులు ఓపెలులో నివసించిరి. జీహాయు గిషాప్యును నెతీనీయులకు 

పర్ధానులు. 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 

నెహెమాయ్ 11:23 => వారినిగూరిచ్న విధియేదనగా, గాయకులు వంతుల పర్కారము ఒపప్ందము 

మీద తమ పనిచేయవలెను, లేవీయులు రాజు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ దినకర్మేణ జరుగు పనులు 

చూడవలెను. 

నెహెమాయ్ 11:24 => మరియు యూదా దేశసుథ్డగు జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు 

కుమారుడగు పెతహయా జనులనుగూరిచ్న సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను. 

నెహెమాయ్ 12:19 => యోయారీబు ఇంటివారికి మతెత్నై యెదాయా యింటివారికి ఉజీజ్ 

ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

ఎజార్ 2:36 => యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల ఏబది 

ముగుగ్రు 

నెహెమాయ్ 12:6 => షెమయా యోయారీబు యెదాయా  
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వచనము 13 

మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు 

దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి గటిట్వారు. 

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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => షలూల్ము హిలీక్యాను కనెను, హిలీక్యా అజరాయ్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => అజరాయ్ శెరాయాను కనెను, శెరాయా యెహోజాదాకును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => యెహోవా నెబుకదెన్జరుదావ్రా యూదావారిని యెరూషలేమువారిని 

చెరతీసికొని పోయినపుప్డు ఈ యెహోజాదాకు చెరలోనికిపోయెను. 

నెహెమాయ్ 10:2 => శెరాయా అజరాయ్ యిరీమ్యా 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 4:16 => యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి 

వచుచ్నవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. 

మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ 

అంతటి పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:28 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్నీయులయొకక్ పని యిది; వారు 

పనిచేయుచు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద నుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 4:33 => మెరారీయుల వంశములు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద చేయవలసిన సేవ యిది; అంతే వారు చేయవలసిన 

సేవ అని చెపెప్ను. 

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 రాజులు 25:18 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ 

యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:12 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు షలూల్మును కనెను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

ఎజార్ 7:1 => ఈ సంగతులు జరిగినపిమమ్ట పారసీకదేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యొకక్ యేలుబడిలో 

ఎజార్ బబులోను దేశమునుండి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచెచ్ను. ఇతడు శెరాయా కుమారుడై 

యుండెను, శెరాయా అజరాయ్ కుమారుడు అజరాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు 

వచనము 14 

మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ కుమారుడగు అజీర్కామునకు పుటిట్న హషూష్బు 

కుమారుడైన షెమయా, 

నెహెమాయ్ 11:12 => ఇంటిపని చేసినవారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిదద్రు. మరియు 

పితరులైన మలీక్యా పషూరు జెకరాయ్ అమీ జ్ పెలలాయ్ల వరుసలో యెరోహామునకు పుటిట్న అదాయా. 

నెహెమాయ్ 11:13 => పెదద్లలో పర్ధానులైన ఆ అదాయా బంధువులు రెండువందల నలువది 

యిదద్రు. మరియు ఇమేమ్రు మెషిలేల్మోతె అహజైయను పితరుల వరుసలో అజరేలునకు పుటిట్న 

అమషష్యి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

ఎజార్ 2:37 => ఇమేమ్రు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఏబది ఇదద్రు, 

నెహెమాయ్ 7:40 => ఇమేమ్రు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఏబది యిదద్రును 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, 

మిఖాయేలు మెషులాల్ము షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు. 

ఎజార్ 2:38 => పషూరు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల నలువది యేడుగురు, 

Page  of 452 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఎజార్ 10:22 => పషూరు వంశములో ఎలోయ్యేనై మయశేయా ఇషామ్యేలు నెతనేలు యోజాబాదు 

ఎలాయ్శా, 

నెహెమాయ్ 7:41 => పషూరు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల నలువది యేడుగురును 

యిరిమ్యా 21:1 => రాజైన సిదిక్యా మలీక్యా కుమారుడైన పషూరును యాజకుడగు మయశేయా 

కుమారుడైన జెఫనాయ్ను పిలిపించి 

యిరిమ్యా 38:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణములో నిలిచియునన్వారు 

ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను చతుత్రు గాని కలీద్యులయొదద్కు 

బయలువెళుల్వారు బర్దుకుదురు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ తమ పార్ణము దకిక్ంచుకొని 

వారు బర్దుకుదురు. 

వచనము 15 

బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 

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

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

నెహెమాయ్ 11:14 => బలవంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు. వారికి 

జబీద్యేలు పెదద్గా ఉండెను; ఇతడు ఘనులైన వారిలో ఒకని కుమారుడు. 
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ఆదికాండము 10:29 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాబును కనెను. వీరందరు యొకాత్ను 

కుమారులు. 

2 రాజులు 11:4 => ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ 

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోనికి 

వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో 

నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:34 => వీరు తమ వంశపటీ ట్ల చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో 

పెదద్లైనవారు. వీరు యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:12 => ఇంటిపని చేసినవారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిదద్రు. మరియు 

పితరులైన మలీక్యా పషూరు జెకరాయ్ అమీ జ్ పెలలాయ్ల వరుసలో యెరోహామునకు పుటిట్న అదాయా. 

వచనము 16 

యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల 

గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు పుటిట్న బెరెకాయ్. 

నెహెమాయ్ 11:15 => లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు బునీన్కి పుటిట్న హషబాయ్ కనిన 

అజీర్కాము కుమారుడైన హషూష్బునకు పుటిట్నవాడు. 

నెహెమాయ్ 10:11 => మీకా రెహోబు హషబాయ్ 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => మెరారి కుమారులలో ఒకడు మహలి, మహలి కుమారుడు లిబీన్, 

లిబీన్ కుమారుడు షిమీ, షిమీ కుమారుడు ఉజా జ్ 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:63 => మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండియు 

చీటిచేత పండెర్ండు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 3:25 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, 

మందిరము గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 

సంఖాయ్కాండము 3:32 => యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఎలియాజరు లేవీయుల 

పర్ధానులకు ముఖుయ్డు. అతడు పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడువారిమీద విచారణకరత్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:45 => హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 

నెహెమాయ్ 12:23 => ఎలాయ్షీబు కుమారుడైన యోహానాను దినములవరకు అనుదినము జరుగు 

విషయముల గర్ంథమందు వారు లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులుగా దాఖలైరి. 

నెహెమాయ్ 12:25 => మతత్నాయ్ బకుబ్కాయ్ ఓబదాయ్ మెషులాల్ము టలోమ్ను అకూక్బు అనువారు 

గుమమ్ముల దగగ్రనునన్ పదారథ్పు కొటుట్లయొదద్ కాపుకాచు దావ్రపాలకులుగా ఉండిరి. 

వచనము 17 

దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను అహీమాను అనువారును వారి 

సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:25 => షిమోయ్నీయులలో యుదధ్మునకు తగిన శూరులు ఏడువేల 

నూరుమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

నెహెమాయ్ 10:12 => జకూక్రు షేరేబాయ్ షెబనాయ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదు ఆశపడి బేతెల్హేమునందలి ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ 

కొంచెము నాకు దాహమునకు ఎవడు తెచిచ్యిచుచ్నని అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:35 => దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల 

ఆరు వందల మంది. 

వచనము 18 

లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము 

చేయుచునాన్రు. 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:25 => షిమోయ్నీయులలో యుదధ్మునకు తగిన శూరులు ఏడువేల 

నూరుమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 2:54 => శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును 

యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ 

జారీయులును. 

నెహెమాయ్ 7:26 => బేతెల్హేము నెటోపా వారు నూట ఎనుబది యెనమండుగురును 

నెహెమాయ్ 12:28 => అపుప్డు గాయకుల వంశసుథ్లు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ మైదాన 

భూమిలోనుండియు నెటోపాతి యొకక్ గార్మములలోనుండియు కూడుకొని వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:29 => మరియు గిలాగ్లు యొకక్ యింటిలోనుండియు, గెబ యొకక్యు అజామ్వెతు 

యొకక్యు పొలములలోనుండియు జనులు వచిచ్రి. ఏలయనగా యెరూషలేము చుటుట్ను గాయకులు 

తమకు ఊళల్ను కటుట్కొనియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 12:30 => యాజకులును లేవీయులును తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనిన తరువాత 

జనులను గుమమ్ములను పార్కారమును పవితర్ పరచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => యోవేలు కుమారులలో ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు 

కుమారుడు, గోగునకు షిమీ కుమారుడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 

వచనము 19 

మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని 

యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి 

గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా పాళెమునకు కావలివారైయుండి 

పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షుఠ్డు, యెదీయవేలు 

రెండవవాడు, జెబదాయ్ మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:3 => ఏలాము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై 

యేడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, 

నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

Page  of 459 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము 

కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  
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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 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

నెహెమాయ్ 11:19 => దావ్రపాలకులైన అకూక్బు టలోమ్ను గుమమ్ములు కాయువారును నూట డెబబ్ది 

యిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 
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సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

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

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

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 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

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. 

ఎజార్ 7:7 => మరియు రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు 

కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును 

బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

వచనము 20 

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద అధికారియై యుండెను, యెహోవా 

అతనితోకూడ నుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:2 => తమ సావ్సథ్య్ములైన పటట్ణములలో మునుపు కాపురమునన్ 

వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును. 

1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 

2 రాజులు 11:19 => అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు 

జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నునన్ రాజును తీసికొని, కాపుకాయువారి 

గుమమ్పు మారగ్మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. 

యెహెజేక్లు 44:2 => అంతట యెహోవా నాతో ఈ మాట సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ గుమమ్ముదావ్రా పర్వేశించెను గనుక ఏ మానవుడును దానిదావ్రా పర్వేశింపకుండునటుల్ 

ఎనన్డును తీయబడకుండ అది మూయబడియే యుండును. 

యెహెజేక్లు 44:3 => అధిపతియగువాడు తన ఆధిపతయ్మునుబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆహారము 

భుజించునపుప్డు అతడచచ్ట కూరుచ్ండును ; అతడైతే మంటప మారగ్ముగా పర్వేశించి 

మంటపమారగ్ముగా బయటికిపోవలెను. 

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

ఆవరణపు గుమమ్ము, పనిచేయు ఆరు దినములు మూయబడియుండి, విశార్ంతిదినమునను 

అమావాసయ్ దినమునను తీయబడియుండవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:2 => అధిపతి బయట మంటపమునకు పోవుమారగ్ముగా పర్వేశించి, గుమమ్పు 

దావ్రబంధముల దగగ్ర నిలువబడగా, యాజకులు దహనబలిపశువులను సమాధానబలిపశువులను 

అతనికి సిదధ్పరచవలెను ; అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన తరువాత 

వెలుపలికిపోవును, అయితే సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము మూయకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము 

కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

నెహెమాయ్ 11:3 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన రాజయ్పు పర్ధానులు వీరే, యూదా 

పటట్ణములలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు నివసించుచుండిరి. వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును 
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యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును సొలొమోను యొకక్ దాసుల వంశసుథ్లును నివాసము 

చేసిరి. 

యిరిమ్యా 35:4 => యెహోవా మందిరములో దైవ జనుడగు యిగద్లాయ్ కుమారుడైన హానాను 

కుమారుల గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచ్తిని. అది రాజులగదికి సమీపమున దావ్రపాలకుడును 

షలూల్ము కుమారుడునైన మయశేయా గదికి పైగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 40:6 => అతడు తూరుప్తటుట్ననునన్ గుమమ్మునకు వచిచ్ దాని సోపానములమీది కెకిక్ 

గుమమ్పు గడపను కొలువగా దాని వెడలుప్, అనగా మొదటి గడప వెడలుప్ బారనన్ర తేలెను. 

వచనము 21 

మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమీమ్నాదాబు, వీని కుమారుడు 

కోరహు, కోరహు కుమారుడు అసీస్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:23 => అసీస్రు కుమారుడు ఎలాక్నా, ఎలాక్నా కుమారుడు ఎబాయ్సాపు, 

ఎబాయ్సాపు కుమారుడు అసీస్రు, 

సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  

2 రాజులు 11:9 => శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము 

చేసిరి, పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన 

వారితోను , విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన 

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:15 => యాజకుడైన యెహోయాదా సైనయ్ములోని శతాధిపతులకు యెహోవా 

మందిరమందు ఆమెను చంపకూడదు, పంకుత్ల బయటికి ఆమెను వెళల్గొటుట్డి; ఆమె పక్షపువారిని 

ఖడగ్ముచేత చంపుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => ఒక భాగము రాజనగరునొదద్ ఉండవలెను. ఒక భాగము పునాది 

గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, జనులందరు యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలో ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => యాజకులును లేవీయులలో పరిచారము చేయువారును తపప్ 

యెహోవా మందిరము లోపలికి మరి ఎవరును రాకూడదు, వారు పర్తిషిఠ్ంపబడిన వారు గనుక వారు 

లోపలికి రావచుచ్నుగాని జనులందరు యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న బయట ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లేవీయులందరు తమ తమ ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

రాజుచుటుట్ను ఉండవలెను, మందిరము లోపలికి మరి ఎవరైనను వచిచ్నయెడల ఆ వచిచ్నవారికి 

మరణశిక్ష విధించుడి; రాజు లోపలికి వచిచ్నపుప్డేమి బయటికి వెళుల్నపుప్డేమి మీరు అతనితోకూడ 

ఉండవలెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా దేవుని మందిరమందు రాజైన 

దావీదు ఉంచిన బలెల్ములను కేడెములను డాళల్ను శతాధిపతులకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:10 => అతడు ఆయుధము చేతపటుట్కొనిన జనులందరిని మందిరపు 

కుడివైపునుండి యెడమవైపువరకు బలిపీఠము పర్కక్ను మందిరముపర్కక్ను రాజుచుటుట్ను ఉంచెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము 

కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

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

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

నెహెమాయ్ 11:15 => లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు బునీన్కి పుటిట్న హషబాయ్ కనిన 

అజీర్కాము కుమారుడైన హషూష్బునకు పుటిట్నవాడు. 

యిరిమ్యా 35:4 => యెహోవా మందిరములో దైవ జనుడగు యిగద్లాయ్ కుమారుడైన హానాను 

కుమారుల గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచ్తిని. అది రాజులగదికి సమీపమున దావ్రపాలకుడును 

షలూల్ము కుమారుడునైన మయశేయా గదికి పైగా ఉండెను. 

యిరిమ్యా 52:24 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి పర్ధాన యాజకుడైన శెరాయాను 

రెండవ యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

వచనము 22 

గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ 

గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు నమమ్దగినవారని దావీదును 

దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 3:32 => యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఎలియాజరు లేవీయుల 

పర్ధానులకు ముఖుయ్డు. అతడు పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడువారిమీద విచారణకరత్. 

సంఖాయ్కాండము 4:16 => యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి 

వచుచ్నవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. 

మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ 

అంతటి పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:28 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్నీయులయొకక్ పని యిది; వారు 

పనిచేయుచు యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద నుండవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 4:33 => మెరారీయుల వంశములు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద చేయవలసిన సేవ యిది; అంతే వారు చేయవలసిన 

సేవ అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:6 => మోషే వారిని, అనగా పర్తి గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు 

ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను. అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను 

ఊదుటకు బూరలను యుదధ్మునకు పంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 25:12 => కాబటిట్ నీవు అతనితో ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన 

నిబంధనను చేయుచునాన్ను. 

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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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  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => ఎలియాజరు ఫీనెహాసును కనెను, ఫీనెహాసు అబీషూవను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:9 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు 

ఈ పర్కారము అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:27 => అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ 

ఉనన్వారు మూడువేల ఏడు వందలమంది. 

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. 

వచనము 23 

వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, అనగా గుడారపు 

మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని గలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:23 => బెరెకాయ్యును ఎలాక్నాయును మందసమునకు ముందు నడుచు 

కావలివారుగాను 

వచనము 24 

గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను పడమరను ఉతత్రమునను 

దకిష్ణమునను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల 

కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

నెహెమాయ్ 11:25 => వాటి పొలములలోనునన్ పలెల్లు చూడగా యూదా వంశసుథ్లలో కొందరు 

కిరయ్తరాబ్లోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను దీబోనులోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

యెకబెస్యేలులోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

నెహెమాయ్ 11:26 => యేషూవలోను మెలాదాలోను బేతెప్లెతులోను. 

నెహెమాయ్ 11:27 => హజరు ష్వలులోను బెయేరె ష్బాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

నెహెమాయ్ 11:28 => సికల్గులోను మెకోనాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

నెహెమాయ్ 11:29 => ఏనిర్మోమ్నులోను జొరాయ్లోను యరూమ్తులోను 

నెహెమాయ్ 11:30 => జానోహలోను అదులాల్ములోను వాటికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

లాకీషులోను దానికి సంబంధించిన పొలములలోను అజేకాలోను దానికి సంబంధించిన పలెల్లలోను 

నివసించినవారు. మరియు బెయేరె ష్బా మొదలుకొని హినోన్ము లోయవరకు వారు నివసించిరి. 

నెహెమాయ్ 11:36 => మరియు లేవీయుల సంబంధమైనవారిలో యూదా వంశసుథ్లలోనివారు 

బెనాయ్మీనీయులమధయ్ భాగములు పొందిరి. 

Page  of 471 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

నెహెమాయ్ 12:28 => అపుప్డు గాయకుల వంశసుథ్లు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ మైదాన 

భూమిలోనుండియు నెటోపాతి యొకక్ గార్మములలోనుండియు కూడుకొని వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:29 => మరియు గిలాగ్లు యొకక్ యింటిలోనుండియు, గెబ యొకక్యు అజామ్వెతు 

యొకక్యు పొలములలోనుండియు జనులు వచిచ్రి. ఏలయనగా యెరూషలేము చుటుట్ను గాయకులు 

తమకు ఊళల్ను కటుట్కొనియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

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; 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు 

లదాద్ను వంశముయొకక్ పితరుల పెదద్లు. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 

పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

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

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:18 => అనగా నమమ్కమైనవారై తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనిన 

లేవీయులకును, తమ పిలల్లతోను భారయ్లతోను కుమారులతోను కుమారెత్లతోను 

వచనము 25 

వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => యెహోవా మందిరములోనికి దేనిచేతనైనను అంటుతగిలినవారు 

పర్వేశింపకుండునటుల్ అతడు దావ్రములయొదద్ దావ్రపాలకులను ఉంచెను. 

నెహెమాయ్ 12:45 => మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన 

సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు 

వచిచ్రి. 
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యెహెజేక్లు 44:10 => మరియు ఇశార్యేలీయులు ననున్ విసరిజ్ంచి తమ విగర్హములను 

అనుసరింపగా, వారితోకూడ ననున్ విసరిజ్ంచిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు. 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 

దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 

యెహెజేక్లు 44:14 => అయితే నా మందిర సంబంధమైన పని అంతటిని దానిలో జరుగు 

పనులనిన్టిని విచారించుచు దానిని కాపాడువారినిగా నేను వారిని నియమించుచునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

యెహెజేక్లు 40:45 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను దకిష్ణపుతటుట్ చూచు గది మందిరమునకు 

కావలివారగు యాజకులది. 

వచనము 26 

లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై యుండిరి; దేవుని మందిరపు 

గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము 

నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 రాజులు 10:15 => ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి 

రాజుల యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => యెహోవా మందిరములోనికి దేనిచేతనైనను అంటుతగిలినవారు 

పర్వేశింపకుండునటుల్ అతడు దావ్రములయొదద్ దావ్రపాలకులను ఉంచెను. 

యెహెజేక్లు 40:6 => అతడు తూరుప్తటుట్ననునన్ గుమమ్మునకు వచిచ్ దాని సోపానములమీది కెకిక్ 

గుమమ్పు గడపను కొలువగా దాని వెడలుప్, అనగా మొదటి గడప వెడలుప్ బారనన్ర తేలెను. 

వచనము 27 

వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి 

ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

2 రాజులు 11:5 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు 

మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను; 

2 రాజులు 11:7 => మరియు విశార్ంతిదినమున బయలుదేరు మీయందరిలో రెండు భాగములు 

రాజు దగగ్ర యెహోవా మందిరమునకు కాపు కాయువారై యుండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

లూకా 1:23 => అతడు సేవచేయు దినములు సంపూరణ్మైనపుప్డు తన యింటికి వెళె ల్ను. 

వచనము 28 

వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి 

కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 
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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. 

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

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:6 => యూదా పటట్ణములలో కాపురమునన్ ఇశార్యేలువారును 

యూదావారును ఎదుద్లలోను గొఱఱ్లలోను పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ వంతును తీసికొనివచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:7 => వారు మూడవ మాసమందు కుపప్లు వేయనారంభించి ఏడవ 

మాసమందు ముగించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:9 => హిజిక్యా ఆ కుపప్లనుగూరిచ్ యాజకులను లేవీయులను ఆలోచన 

యడిగినందుకు సాదోకు సంతతివాడును పర్ధాన యాజకుడునగు అజరాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:11 => హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:12 => వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను 

పదియవ భాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ 

వాటిమీద విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 
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నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 

ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

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

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 
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పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

యిరిమ్యా 35:2 => నీవు రేకాబీయులయొదద్కు పోయి వారితో మాటలాడి, యెహోవా 

మందిరములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొనివచిచ్, తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 40:7 => మరియు కావలిగది నిడివియు వెడలుప్ను బారనన్ర, కావలి గదులకు మధయ్ 

అయిదేసి మూరల యెడముండెను. గుమమ్ముయొకక్ దావ్రపు పర్కక్కును మందిరమునకు బారనన్ర 

యెడము. 

యెహెజేక్లు 40:17 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట గదులును 

చఎ టా్యు కనబడెను. చఎ టా్మీద ముపప్ది చినన్గదులు ఏరప్డియుండెను. 

యెహెజేక్లు 45:5 => ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను గల 

యొక పర్దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇరువది గదులను ఏరాప్టు చేయవలెను. 

యోహాను 8:20 => ఆయన దేవాలయములో బోధించుచుండగా, కానుకపెటెట్ యునన్చోట ఈ 

మాటలు చెపెప్ను. ఆయన గడియ యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయనను పటుట్కొనలేదు. 

వచనము 29 

మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన పాతర్లనిన్టిమీదను 

ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును వారి అధీనము 

చేయబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 
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1 సమూయేలు 3:15 => తరువాత సమూయేలు ఉదయమగువరకు పండుకొని, లేచి యెహోవా 

మందిరపు తలుపులను తీసెనుగాని, భయపడి తనకు కలిగిన దరశ్న సంగతి ఏలీతో చెపప్కపోయెను. 

మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 31:30 => మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను 

సమసత్విధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి 

తీసికొని యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

యిరిమ్యా 35:4 => యెహోవా మందిరములో దైవ జనుడగు యిగద్లాయ్ కుమారుడైన హానాను 

కుమారుల గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచ్తిని. అది రాజులగదికి సమీపమున దావ్రపాలకుడును 

షలూల్ము కుమారుడునైన మయశేయా గదికి పైగా ఉండెను. 

వచనము 30 

యాజకుల కుమారులలో కొందరు సుగంధవరగ్ములను పరిమళతైలమును చేయుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

సంఖాయ్కాండము 23:25 => అంతట బాలాకు నీవు ఏ మాతర్మును వారిని శపింపను వదుద్, 

దీవింపను వదుద్ అని బిలాముతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 23:26 => బిలాము యెహోవా చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో 

చెపప్లేదా? అని బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా 

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

పోయెదను; అకక్డనుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో 

అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

ఎజార్ 8:25 => మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 

ఎజార్ 8:26 => వెయియ్నిన్ మూడువందల మణుగుల వెండిని రెండువందల మణుగుల వెండి 

ఉపకరణములను, రెండువందల మణుగుల బంగారమును, 

ఎజార్ 8:27 => ఏడువేల తులములు గల యిరువది బంగారపు గినెన్లను, బంగారమంత వెలగల 

పరిశుదధ్మైన రెండు రాగి పాతర్లను తూచి 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్ తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

ఎజార్ 8:29 => కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 
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ఎజార్ 8:30 => కాబటిట్ యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో తెలిసికొని, 

యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాతర్లను 

తీసికొనిరి. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

నెహెమాయ్ 13:4 => ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరపు గదిమీద నిరణ్యింపబడిన యాజకుడగు 

ఎలాయ్షీబు టోబీయాతో బంధుతవ్ము కలుగజేసికొని 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

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, 

వచనము 31 

లేవీయులలో కోరహు సంతతివాడైన షలూల్మునకు పెదద్ కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద 

నుంచబడెను. 
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నిరగ్మకాండము 27:20 => మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్ పర్దీపమునకు దంచి తీసిన 

అచచ్ము ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము. 

నిరగ్మకాండము 30:23 => పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము 

ఐదువందల తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది 

తులముల యెతుత్ను 

నిరగ్మకాండము 30:24 => నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ 

ఐదువందల తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 30:25 => వాటిని పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన 

పరిమళ సంభారముగా చేయవలెను. అది పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును.  

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

నిరగ్మకాండము 30:27 => బలల్ను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృక్షమును దాని 

ఉపకరణములను ధూపవేదికను 

నిరగ్మకాండము 30:28 => దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని 

పీటను అభిషేకించి 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 30:30 => మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై 

యుండునటుల్ నీవు వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:31 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు 

పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమై యుండవలెను; 

నిరగ్మకాండము 30:32 => దానిని నర శరీరముమీద పోయకూడదు; దాని మేళనము చొపుప్న 

దానివంటి దేనినైనను చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 
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నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

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

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

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

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:38 => దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

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

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:32 => దాని దిమమ్లను దాని చుటుట్నునన్ పార్కార సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను 

వాటి మేకులను వాటి తార్ళల్ను వాటి ఉపకరణములనిన్టిని వాటి సంబంధమైన పనియంతటికి 

కావలసినవనిన్టిని వారు మోసి కాపాడవలసిన బరువులను పేరల్ వరుసను లెకిక్ంపవలెను. 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:15 => ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని 

రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును 

జరుపుచువచిచ్రి 

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

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

నునన్ యాజకులు ఆకాశమందలి దేవునికి సువాసనయైన అరప్ణలను అరిప్ంచి, రాజును అతని 

కుమారులును జీవించునటుల్ పార్రథ్నచేయు నిమితత్మై వారు చెపిప్నదానినిబటిట్ పర్తిదినమును 

తపప్కుండ 

వచనము 32 

వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు 

పని కలిగియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 30:25 => వాటిని పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన 

పరిమళ సంభారముగా చేయవలెను. అది పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును.  

నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 
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నిరగ్మకాండము 30:35 => వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని 

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

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

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:38 => దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 37:29 => అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ 

ధూపదర్వయ్మును పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 

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

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

వచనము 33 

లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు 

కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 
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సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

లేవీయకాండము 2:5 => నీ అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె 

కలిసినదియు పొంగనిదియునైన గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

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

గోధుమపిండితో దానిని చేయవలెను. 

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

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

వచనము 34 

వీరు తమ వంశపటీ ట్ల చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైనవారు. వీరు యెరూషలేమునందు 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా 

మహతునకు పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా 

కుమారుడు, బయశేయా మలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు 

అదాయా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:45 => హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:46 => హిలీక్యా అమీ జ్ కుమారుడు, అమీ జ్ బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు 

కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

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

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

వచనము 35 

గిబియోను తండిర్యైన యెహీయేలు గిబియోనులో కాపురముండెను, అతని భారయ్పేరు మయకా. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

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 

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. 
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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 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 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

ఎజార్ 7:24 => మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును , దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు 

నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము 

కాదని తెలిసికొనుడి. 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 
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నెహెమాయ్ 11:23 => వారినిగూరిచ్న విధియేదనగా, గాయకులు వంతుల పర్కారము ఒపప్ందము 

మీద తమ పనిచేయవలెను, లేవీయులు రాజు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ దినకర్మేణ జరుగు పనులు 

చూడవలెను. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

కీరత్నలు 135:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా నామమును సుత్తించుడి యెహోవా 

సేవకులారా, 

కీరత్నలు 135:2 => యెహోవా మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో 

నిలుచుండువారలారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 135:3 => యెహోవా దయాళుడు యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును కీరిత్ంచుడి 

అది మనోహరము. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

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. 
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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. 

నెహెమాయ్ 12:8 => మరియు లేవీయులలో యేషూవ బినూన్యి కదీమ్యేలు షేరేబాయ్ యూదా 

సోత్తార్దిసేవ విషయములో పర్ధానియైన మతత్నాయ్యు అతని బంధువులును. 

నెహెమాయ్ 12:12 => యోయాకీము దినములలో పితరులలో పర్ధానులైనవారు యాజకులై 

యుండిరి. వారెవరనగా, శెరాయా యింటివారికి మెరాయా, యిరీమ్యా యింటివారికి హననాయ్ 

వచనము 36 

ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల 

అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి 

గటిట్వారు. 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

నెహెమాయ్ 11:2 => యెరూషలేములో నివసించుటకు సంతోషముగా ఒపుప్కొనినవారిని జనులు 

దీవించిరి. 

నెహెమాయ్ 11:3 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన రాజయ్పు పర్ధానులు వీరే, యూదా 

పటట్ణములలో ఎవరి సావ్సథ్య్ములో వారు నివసించుచుండిరి. వారెవరనగా ఇశార్యేలీయులును 

యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును సొలొమోను యొకక్ దాసుల వంశసుథ్లును నివాసము 

చేసిరి. 
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నెహెమాయ్ 11:4 => మరియు యెరూషలేములో యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో 

కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా, జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన అతాయా, 

యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు 

మహలలేలు కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:5 => మరియు షిలోనికి పుటిట్న జెకరాయ్ కుమారునికి పుతుర్డైన యోయారీబు కనిన 

అదాయా కుమారుడైన హజాయాకు కలిగిన కొలోహ్జెకు పుటిట్న బారూకు కుమారుడైన మయశేయా 

నివసించెను. 

నెహెమాయ్ 11:6 => యెరూషలేములో నివాసము చేసిన పెరెసు వంశసుథ్లందరును బలవంతులైన 

నాలుగువందల అరువది ఎనమండుగురు. 

నెహెమాయ్ 11:7 => బెనాయ్మీనీయులలో ఎవరనగా యోవేదు పెదాయా కోలాయా మయశేయా 

ఈతీయేలు యెషయా అను పితరుల వరుసలో మెషులాల్ము కుమారుడైన సలుల్. 

నెహెమాయ్ 11:8 => అతని తరువాత గబబ్యి సలల్యి; వీరందరును తొమిమ్దివందల ఇరువది 

యెనమండుగురు; 

నెహెమాయ్ 11:9 => జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన 

యూదా పటట్ణముమీద రెండవ అధికారియై యుండెను. 

నెహెమాయ్ 11:10 => యాజకులలో ఎవరనగా యోయారీబు కుమారుడైన యెదా యాయు 

యాకీనును 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 11:12 => ఇంటిపని చేసినవారి సహోదరులు ఎనిమిదివందల ఇరువది యిదద్రు. మరియు 

పితరులైన మలీక్యా పషూరు జెకరాయ్ అమీ జ్ పెలలాయ్ల వరుసలో యెరోహామునకు పుటిట్న అదాయా. 

నెహెమాయ్ 11:13 => పెదద్లలో పర్ధానులైన ఆ అదాయా బంధువులు రెండువందల నలువది 

యిదద్రు. మరియు ఇమేమ్రు మెషిలేల్మోతె అహజైయను పితరుల వరుసలో అజరేలునకు పుటిట్న 

అమషష్యి. 
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నెహెమాయ్ 11:14 => బలవంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు. వారికి 

జబీద్యేలు పెదద్గా ఉండెను; ఇతడు ఘనులైన వారిలో ఒకని కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:15 => లేవీయులలో ఎవరనగా, షెమయా. ఇతడు బునీన్కి పుటిట్న హషబాయ్ కనిన 

అజీర్కాము కుమారుడైన హషూష్బునకు పుటిట్నవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:28 => వీరు తమ తమ తరములనిన్టిలో పితరుల యిండల్కు పెదద్లును, 

పర్ముఖులునైయుండి యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

ఎజార్ 8:1 => రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న 

యింటి పెదద్ల వంశావళి. 

నెహెమాయ్ 12:12 => యోయాకీము దినములలో పితరులలో పర్ధానులైనవారు యాజకులై 

యుండిరి. వారెవరనగా, శెరాయా యింటివారికి మెరాయా, యిరీమ్యా యింటివారికి హననాయ్ 

వచనము 37 

గెదోరు అహోయ్ జెకరాయ్ మికో ల్తు తరువాత పుటిట్నవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:29 => గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో కాపురముండెను. 

ఇతని భారయ్పేరు మయకా; 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:30 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు 

నాదాబు 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:31 => గెదోరు అహోయ్ జెకెరు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:32 => మికో ల్తు షిమాయ్ను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి 

ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

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

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 
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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 

జేయ్షుఠ్డు, యెహూషు రెండవవాడు, ఎలీపేలెటు మూడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:40 => ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన 

పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; 

వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:23 => మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు 

పటట్ణములను కెనాతును దాని ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి 

తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:24 => కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను 

భారయ్యైన అబీయా అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:45 => షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు 

తండిర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:52 => కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే 

హజీహమీమ్ను హోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:29 => గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో కాపురముండెను. 

ఇతని భారయ్పేరు మయకా; 

వచనము 38 

మికో ల్తు షిమాయ్నును కనెను. వీరు యెరూషలేము వాసులగు తమ సహోదరులతో కూడ తమ 

సహోదరులకు ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే కాపురముండిరి. 

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

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

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

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:29 => గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో కాపురముండెను. 

ఇతని భారయ్పేరు మయకా; 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:30 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు 

నాదాబు 

వచనము 39 

నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును మలీక్షూవను అబీనాదాబును 

ఎషబ్యలును కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 8:31 => గెదోరు అహోయ్ జెకెరు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:30 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు 

నాదాబు 

వచనము 40 

యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:32 => మికో ల్తు షిమాయ్ను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి 

ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

వచనము 41 

మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ (ఆహాజు.) 

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

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

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. 

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

కుమారులైన యోనాతానును, అబీనాదాబును మలీక్షూవను హతముచేసిరి. 

1 సమూయేలు 13:22 => కాబటిట్ యుదధ్దినమందు సౌలు నొదద్ను యోనాతాను నొదద్ను ఉనన్ 

జనులలో ఒకనిచేతిలోనైనను కతిత్యే గాని యీటెయేగాని లేకపోయెను, సౌలునకును అతని 

కుమారుడైన యోనాతానునకును మాతర్ము అవి యుండెను. 
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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 14:49 => సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్ ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ 

మెలీక్షూవ; అతని యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా పెదద్దాని పేరు మేరబు చినన్దాని పేరు మీకాలు. 

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

మెలీక్షూవ అను సౌలుయొకక్ కుమారులను హతము చేసిరి. 

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

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

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, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:36 => ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు 

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

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

వచనము 42 

ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:34 => యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:35 => మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ ఆహాజు. 

Page  of 505 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 8:36 => ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును 

అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

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 9:6 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుటిట్న మెఫీబోషెతు దావీదునొదద్కు 

వచిచ్ సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని పిలిచినపుప్డు అతడు 

చితత్ము, నీ దాసుడనైన నేనునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 9:12 => మెఫీబోషెతునకు ఒక చినన్ కుమారుడుండెను, వాని పేరు మీకా. మరియు 

సీబా యింటిలో కాపురమునన్ వారందరు మెఫీబోషెతునకు దాసులుగా ఉండిరి. 

వచనము 43 

మోజా బినాయ్ను కనెను, రెఫాయా బినాయ్కు కుమారుడు, ఎలాశా రెఫాయాకు కుమారుడు, ఆజేలు 

ఎలాశాకు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:35 => మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ ఆహాజు. 

వచనము 44 

ఆజేలునకు ఆరుగురు కుమారులుండిరి; వారు అజీర్కాము బోకెరు ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ ఓబదాయ్ 

హానాను అను పేళుల్ గలవారు; వీరు ఆజేలు కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:36 => ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును 

అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 
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వచనము 1 

ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయగా ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక 

పారిపోయి హతులై గిలోబ్వ పరవ్తమందు పడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:37 => మోజా బినాయ్ను కనెను, బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు 

ఎలాశా కుమారుడు, ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:39 => అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 

వచనము 2 

ఫిలిషీత్యులు సౌలును అతని కుమారులను తరిమి సౌలు కుమారులైన యోనాతానును, అబీనాదాబును 

మలీక్షూవను హతముచేసిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 3 

యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అంబులు వేయువారి కంటబడి వారిచేత బహు 

గాయములనొందెను. 

1 సమూయేలు 28:1 => ఆ దినములలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయవలెనని 

సైనయ్ములను సమకూరిచ్ యుదధ్మునకు సిదధ్పడగా, ఆకీషు దావీదును పిలిచి నేను దండెతత్గా నీవును నీ 

జనులును నాతో కూడ యుదధ్మునకు బయలుదేరి రావలెనని పరిషాక్రముగా తెలిసికొనుమనగా 

1 సమూయేలు 29:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్పోయి ఆఫెకులో దిగియుండిరి; 

ఇశార్యేలీయులు యెజెర్యేలులోని జెల దగగ్ర దిగియుండిరి. 

1 సమూయేలు 29:2 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు తమ సైనయ్మును నూరేసిమందిగాను 

వెయేయ్సిమందిగాను వూయ్హపరచి వచుచ్చుండగా దావీదును అతని జనులును ఆకీషుతో కలిసి దండు 

వెనుకతటుట్న వచుచ్చుండిరి. 
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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 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. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:8 => హతులైనవారిని దోచుకొనుటకై ఫిలిషీత్యులు మరునాడు 

వచిచ్నపుప్డు వారు సౌలును అతని కుమారులును గిలోబ్వ పరవ్తమందు చచిచ్ పడియుండుట చూచి 

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 

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. 

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. 
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2 సమూయేలు 1:4 => జరిగిన సంగతులేవో నాతో చెపుప్మని దావీదు సెలవియయ్గా వాడు జనులు 

యుదధ్మందు నిలువలేక పారిపోయిరి. అనేకులు పడి చచిచ్రి, సౌలును అతని కుమారుడైన 

యోనాతానును మరణమైరి అనెను. 

కీరత్నలు 60:10 => దేవా, నీవు మముమ్ విడనాడియునాన్వు గదా? దేవా, మా సేనలతోకూడ నీవు 

బయలుదేరుట మానియునాన్వు గదా? 

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

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

వచనము 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 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. 

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 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 
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1 సమూయేలు 14:40 => మీరు ఒక తటుట్నను నేనును నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒక 

తటుట్నను ఉండవలెనని అతడు జనులందరితో చెపప్గా జనులు నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుమని సౌలుతో చెపిప్రి. 

2 రాజులు 23:29 => అతని దినములయందు ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనెకో అషూష్రు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకై యూఫర్టీసునది దగగ్రకు వెళుల్చుండగా తనున్ ఎదురొక్నవచిచ్న రాజైన యోషీయాను 

మెగిదోద్ దగగ్ర కనుగొని అతని చంపెను. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 14:49 => సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్ ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ 

మెలీక్షూవ; అతని యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా పెదద్దాని పేరు మేరబు చినన్దాని పేరు మీకాలు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

2 రాజులు 25:7 => సిదిక్యా చూచుచుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిదిక్యా 

కనున్లు ఊడదీయించి యితత్డి సంకెళల్తో అతని బంధించి బబులోను పటట్ణమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

వచనము 5 

సౌలు చనిపోయెనని ఆయుధములను మోయువాడు తెలిసికొని తానును కతిత్ని పటుట్కొని దానిమీదపడి 

చచెచ్ను. 

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. 

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 

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. 
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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. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

వచనము 6 

ఆ పర్కారమే సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును చచిచ్రి. మరియు అతని యింటివారందరును 

చచిచ్రి. 

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. 

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 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

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

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 
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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, 

2 సమూయేలు 1:20 => ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి 

కుమారెత్లు జయమని చెపప్కుండునటుల్ ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను 

వీధులలో పర్కటన చేయకుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

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

మనచేతికి అపప్గించియునన్దని చెపుప్కొని, తమ దేవతయైన దాగోనుకు మహాబలి అరిప్ంచుటకును 

పండుగ ఆచరించుటకును కూడుకొనిరి. 

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

మనలో అనేకులను చంపినవాడునైన మన శతుర్వుని మన దేవత మనచేతి కపప్గించియునన్దని 

చెపుప్కొనుచు తమ దేవతను సుత్తించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

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 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;  
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2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:5 => సౌలు చనిపోయెనని ఆయుధములను మోయువాడు తెలిసికొని 

తానును కతిత్ని పటుట్కొని దానిమీదపడి చచెచ్ను. 

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 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 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

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

తీసికొనిపోయి ఫిలిషీత్యుల దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్, జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును 

చాటించిరి. 

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. 

వచనము 7 

జనులు పారిపోయిరనియు, సౌలును అతని కుమారులును చనిపోయిరనియు, లోయలోని 

ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొని తమ పటట్ణములు విడిచి పారిపోగా ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో 

కాపురముండిరి. 

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

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

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. 

వచనము 8 

హతులైనవారిని దోచుకొనుటకై ఫిలిషీత్యులు మరునాడు వచిచ్నపుప్డు వారు సౌలును అతని 

కుమారులును గిలోబ్వ పరవ్తమందు చచిచ్ పడియుండుట చూచి 

1 సమూయేలు 4:10 => ఫిలిషీత్యులు యుదద్ము చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఓడిపోయి అందరు 

తమ డేరాలకు పరుగెతిత్వచిచ్రి. అపుప్డు అతయ్ధికమైన వధ జరిగెను; ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల 

కాలబ్లము కూలెను. 
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1 సమూయేలు 4:11 => మరియు దేవుని మందసము పటట్బడెను; అదికాకను హొఫీన్ ఫీనెహాసులను 

ఏలీ యొకక్ యిదద్రు కుమారులు హతులైరి. 

1 సమూయేలు 4:18 => దేవుని మందసమను మాట అతడు పలుకగానే ఏలీ దావ్రము దగగ్రనునన్ 

పీఠము మీదనుండి వెనుకకు పడి మెడవిరిగి చనిపోయెను; ఏలయనగా అతడు వృదుధ్డై బహు 

సూథ్లదేహియై యుండెను. అతడు నలువది సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము తీరెచ్ను. 

1 సమూయేలు 12:25 => మీరు కీడుచేయు వారైతే తపప్కుండ మీరును మీ రాజును 

నాశనమగుదురు. 

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. 

హోషేయ 13:10 => నీ పటట్ణములలో దేనియందును నీకు సహాయము చేయకుండ నీ రాజు 

ఏమాయెను? రాజును అధిపతులను నామీద నియమించుమని నీవు మనవి చేసికొంటివిగదా; నీ 

అధిపతులు ఏమైరి? 

హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

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

మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. 

వచనము 9 
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అతని కవచమును దోచుకొని, అతని తలను అతని ఆయుధములను తీసికొనిపోయి ఫిలిషీత్యుల 

దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్, జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును చాటించిరి. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:2 => మిదాయ్నీయుల చెయియ్ ఇశార్యేలీయుల మీద హెచాచ్యెను గనుక వారు 

మిదాయ్నీయుల యెదుట నిలువలేక కొండలోనునన్ వాగులను గుహలను దురగ్ములను తమకు 

సిదధ్పరచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

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 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 
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తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 

వచనము 10 

వారు అతని ఆయుధములను తమ దేవుని గుడిలో పెటిట్ అతని తలను దాగోను గుడిలో తగిలించిరి. 

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

పరవ్తముమీద పడిపోయిన సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులను కనుగొని 

2 రాజులు 3:23 => గనుక వారు అది రకత్ము సుమా; రాజులు ఒకరినొకరు హతము చేసికొని 

నిజముగా హతులైరి; మోయాబీయులారా, దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొందము రండని చెపుప్కొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:25 => యెహోషాపాతును అతని జనులును వారి వసుత్వులను 

దోచుకొనుటకు దగగ్రకు రాగా ఆ శవములయొదద్ విసాత్రమైన ధనమును పర్శసత్మైన నగలును 

కనబడెను; వారు తమకిషట్మైనంతమటుట్కు తీసికొని తాము కొనిపోగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా 

ఒలుచుకొనిరి; కొలల్సొముమ్ అతి విసాత్రమైనందున దానిని కూరుచ్టకు మూడు దినములు పటెట్ను. 

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. 

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 11 
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ఫిలిషీత్యులు సౌలునకు చేసినదంతయు యాబేషిగ్లాదువారు వినినపుప్డు పరాకర్మశాలులైన 

వారందరును లేచిపోయి, 

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 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. 

2 సమూయేలు 1:20 => ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి 

కుమారెత్లు జయమని చెపప్కుండునటుల్ ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను 

వీధులలో పర్కటన చేయకుడి. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

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. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు 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.  

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 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

వచనము 12 

సౌలు శవమును అతని కుమారుల శవములను తీసికొని యాబేషునకువచిచ్ వారి యెముకలను 

యాబేషునందలి సిందూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 

1 సమూయేలు 31:10 => మరియు వారు అతని ఆయుధములను అషాత్రోతు దేవిగుడిలో ఉంచి 

అతని మొండెమును బేతాష్ను పటట్ణపు గోడకు తగిలించిరి. 

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

గుళల్లోను జనులలోను జయవరత్మానము తెలియజేయుటకై ఫిలిషీత్యుల దేశములో నలుదిశలు 

వాటిని పంపిరి. 

వచనము 13 

ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట దోర్హము చేసినందుకును, 

యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక కరణ్పిశాచములయొదద్ విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు 

హతమాయెను. 

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 
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1 సమూయేలు 11:3 => యాబేషు వారి పెదద్లతో చెపప్గా వారు మేము ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లనిన్టికి దూతలను పంపుటకై యేడు దినముల గడువు మాకిముమ్; మముమ్ను రకిష్ంచుటకు 

ఎవరును లేకపోయినయెడల మముమ్ను మేము నీకపప్గించుకొనెదమనిరి. 

1 సమూయేలు 11:4 => దూతలు సౌలు గిబియాకు వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్మానము తెలియజెపప్గా 

జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి. 

1 సమూయేలు 11:5 => సౌలు పొలమునుండి పశువులను తోలుకొని వచుచ్చు జనులు ఏడుచ్టకు 

హేతువేమని అడుగగా వారు యాబేషువారు తెచిచ్న వరత్మానము అతనికి తెలియజేసిరి. 

1 సమూయేలు 11:6 => సౌలు ఆ వరత్మానము వినగానే దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి బలముగా 

వచెచ్ను. అతడు అతాయ్గర్హుడై 

1 సమూయేలు 11:7 => ఒక కాడి ఎడల్ను తీసి తునకలుగా చేసి ఇశార్యేలీయుల దేశములోని 

నలుదికుక్లకు దూతలచేత వాటిని పంపి సౌలుతోను సమూయేలుతోను చేరకుండువాడెవడో వాని 

ఎడల్ను నేను ఈ పర్కారముగా చేయుదునని వరత్మానము చేసెను. అందువలన యెహోవా భయము 

జనులమీదికి వచెచ్ను గనుక యొకడైనను నిలువకుండ వారందరు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 11:8 => అతడు బెజెకులో వారిని లెకక్పెటట్గా ఇశార్యేలువారు మూడు 

లక్షలమందియు యూదావారు ముపప్దివేల మందియు అయిరి. 

1 సమూయేలు 11:9 => అపుప్డు రేపు మధాయ్హన్ములోగా మీకు రక్షణ కలుగునని యాబేషిగ్లాదు 

వారితో చెపుప్డని వచిచ్న దూతలతో ఆజఞ్నిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. దూతలు పోయి యాబేషువారికి ఆ 

వరత్మానము తెలుపగా వారు సంతోషపడిరి. 

1 సమూయేలు 11:10 => కాబటిట్ యాబేషువారు నాహాషు యొకక్ దూతలతో ఇటల్నిరి రేపు మేము 

బయలుదేరి మముమ్ను అపప్గించుకొందుము, అపుప్డు మీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది మాకు 

చేయవచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 11:11 => మరునాడు సౌలు జనులను మూడు సమూహములుగా చేసిన తరువాత 

వారు తెలల్వారు సమయమున దండుమధయ్ను జొచిచ్ మధాయ్హన్ములోగా అమోమ్నీయులను 

హతముచేయగా వారిలో మిగిలినవారు ఇదద్రేసికూడి పోజాలకుండ చెదరిపోయిరి. 
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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. 

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 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. 

వచనము 14 

అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు 

వశము చేసెను. 

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

సింధూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటట్బడెను, దానికి అలోల్ను బాకూత  అను పేరు పెటట్బడెను. 
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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.  

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

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

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. 
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వచనము 1 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, 

మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

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 15:2 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా అమాలేకీయులు 

ఇశార్యేలీయులకు చేసినది నాకు జాఞ్పకమే, వారు ఐగుపుత్లోనుండి రాగానే అమాలేకీయులు వారికి 

విరోధులై మారగ్మందు వారిమీదికి వచిచ్రి గదా. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 28:7 => అపుప్డు సౌలు నా కొరకు మీరు కరణ్ పిశాచము గల యొక సతరీని 

కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు చితత్ము, 

ఏనోద్రులో కరణ్పిశాచము గల యొకతె యునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 28:8 => కాబటిట్ సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు 

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు 

శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా 

1 సమూయేలు 28:9 => ఆ సతరీ ఇదిగో, సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా? కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని అతడు దేశములో ఉండకుండ నిరూమ్లము చేసెను గదా. నీవు నా 

పార్ణముకొరకు ఉరియొగిగ్ నాకు మరణమేల రపిప్ంతువు అని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 28:10 => అందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష 

యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 
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1 సమూయేలు 28:11 => ఆ సతరీ నీతో మాటలాడుటకై నేనెవని రపిప్ంపవలెనని యడుగగా అతడు 

సమూయేలును రపిప్ంపవలెననెను. 

1 సమూయేలు 28:12 => ఆ సతరీ సమూయేలును చూచినపుప్డు బిగగ్రగా కేకవేసి నీవు సౌలువే; నీవు 

ననెన్ందుకు మోసపుచిచ్తివని సౌలుతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 28:13 => రాజు నీవు భయపడవదుద్, నీకు ఏమి కనబడినదని ఆమె నడుగగా ఆమె 

దేవతలలో ఒకడు భూమిలోనుండి పైకి వచుచ్ట నేను చూచుచునాన్ననెను. 

1 సమూయేలు 28:14 => అందుకతడు ఏ రూపముగా ఉనాన్డని దాని నడిగినందుకు అది దుపప్టి 

కపుప్కొనిన ముసలివాడొకడు పైకి వచుచ్చునాన్డనగా సౌలు అతడు సమూయేలు అని తెలిసికొని 

సాగిలపడి నమసాక్రము చేసెను. 

1 సమూయేలు 28:15 => సమూయేలు ననున్ పైకిరమమ్ని నీవెందుకు తొందరపెటిట్తివని సౌలు 

నడుగగా సౌలు నేను బహు శర్మలోనునాన్ను; ఫిలిషీత్యులు నా మీదికి యుదధ్మునకు రాగా దేవుడు 

ననున్ ఎడబాసి పర్వకత్ల దావ్రానైనను సవ్పన్ముల దావ్రానైనను నా కేమియు సెలవియయ్కయునాన్డు. 

కాబటిట్ నేను చేయవలసిన దానిని నాతో తెలియజెపుప్టకై నినున్ పిలిపించితిననెను. 

1 సమూయేలు 28:16 => అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా 

ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? 

1 సమూయేలు 28:17 => యెహోవా తన మాట తన పక్షముగానే నెరవేరుచ్చునాన్డు. నా దావ్రా 

ఆయన సెలవిచిచ్యునన్టుట్ నీచేతినుండి రాజయ్మును తీసివేసి నీ పొరుగువాడైన దావీదునకు దాని 

నిచిచ్యునాన్డు. 

1 సమూయేలు 28:18 => యెహోవా ఆజఞ్కు నీవు లోబడక, అమాలేకీయుల విషయములో ఆయన 

తీక్షణమైన కోపము నెరవేరచ్కపోయిన దానినిబటిట్ యెహోవా నీకు ఈవేళ ఈ పర్కారముగా 

చేయుచునాన్డు. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 28:20 => సమూయేలు మాటలకు సౌలు బహు భయమొంది వెంటనే నేలను 

సాషాట్ంగపడి దివారాతర్ము భోజనమేమియు చేయక యుండినందున బలహీనుడాయెను. 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను 

చెపుప్వారి మాటను సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున 

చేయనియయ్డు. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 
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యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జుఞ్లయొదద్కును వెళిల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

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

పుచుచ్కొనగా 

1 సమూయేలు 28:8 => కాబటిట్ సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు 

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు 

శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా 
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1 సమూయేలు 28:18 => యెహోవా ఆజఞ్కు నీవు లోబడక, అమాలేకీయుల విషయములో ఆయన 

తీక్షణమైన కోపము నెరవేరచ్కపోయిన దానినిబటిట్ యెహోవా నీకు ఈవేళ ఈ పర్కారముగా 

చేయుచునాన్డు. 

1 రాజులు 22:5 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు నేడు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుదము రండని 

ఇశార్యేలు రాజుతో అనగా 

2 రాజులు 1:6 => వారు ఒక మనుషుయ్డు మాకు ఎదురుపడి మిముమ్ను పంపిన రాజునొదద్కు 

తిరిగిపోయి అతనికి ఈ సంగతి తెలియజేయుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలులో 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు దూతలను 

పంపుచునాన్వే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

అతడు పలికెనని వారు చెపప్గా 

2 రాజులు 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 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

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. 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 
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యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

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

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

యెషయా 2:6 => యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూరుప్న నుండిన జనుల సంపర్దాయములతో 

నిండుకొనియునాన్రు వారు ఫిలిషీత్యులవలె మంతర్ పర్యోగము చేయుదురు అనుయ్లతో సహవాసము 

చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసరిజ్ంచియునాన్వు.  

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 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

1 యోహాను 3:4 => పాపము చేయు పర్తివాడును ఆజఞ్ను అతికర్మించును; ఆజాఞ్తికర్మమే పాపము. 

వచనము 2 

ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను నడిపించువాడవై యుంటివి నా 

జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:11 => యెహోవా ఐగుపీత్యుల వశములోనుండియు అమోరీయుల 

వశములోనుండియు అమోమ్నీయుల వశములోనుండియు ఫిలిషీత్యుల వశములోనుండియు మాతర్ము 

గాక 

నాయ్యాధిపతులు 10:12 => సీదోనీయులును అమాలేకీయులును మాయోనీయులును మిముమ్ను 

బాధపరచినపుప్డు వారి వశములోనుండియు నేను మిముమ్ను రకిష్ంచితిని గదా 

నాయ్యాధిపతులు 10:13 => అయితే మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను పూజించితిరి గనుక 

నేను ఇకను మిముమ్ను రకిష్ంపను. 
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నాయ్యాధిపతులు 10:14 => పోయి మీరు కోరుకొనిన దేవతలకు మొఱఱ్పెటుట్కొనుడి; మీ 

శర్మకాలమున అవి మిముమ్ను రకిష్ంచునేమో అని ఇశార్యేలీయులతో సెలవిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

యెహెజేక్లు 14:4 => కావున నీవు వారికి సంగతి తెలియజేసి యీలాగు చెపుప్ము పర్భువైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ విసాత్రమైన విగర్హములనుబటిట్ తమ మనసుస్న విగర్హములను 

నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని తమ యెదుట అభయ్ంతరమును పెటుట్కొని పర్వకత్యొదద్కు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరు  

యెహెజేక్లు 14:5 => తమ విగర్హముల మూలముగా నాకు అనుయ్లైరి గనుక నేను వారి 

హృదయమును లోపరచునటుల్ యెహోవానగు నేనే వారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 
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యెషయా 10:15 => గొడ డ్లి తనతో నరుకువాని చూచి అతిశయపడునా? రంపము తనతో 

కోయువానిమీద పొగడుకొనునా? కోల తనెన్తుత్వానిని ఆడించినటుల్ను దండము కఱఱ్కానివానిని 

ఎతిత్నటుల్ను ఉండును గదా?  

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 16:11 => 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. 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

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 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

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

పుచుచ్కొనగా 

2 రాజులు 1:6 => వారు ఒక మనుషుయ్డు మాకు ఎదురుపడి మిముమ్ను పంపిన రాజునొదద్కు 

తిరిగిపోయి అతనికి ఈ సంగతి తెలియజేయుడి యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలులో 

దేవుడనన్వాడు లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబునొదద్ విచారణ చేయుటకు నీవు దూతలను 

పంపుచునాన్వే; నీవెకిక్న మంచముమీదనుండి దిగిరాకుండ నిశచ్యముగా నీవు మరణమవుదువు అని 

అతడు పలికెనని వారు చెపప్గా 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 

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

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

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 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

యోబు 15:4 => నీవు భయభకుత్లను వయ్రథ్ము చేయుచునాన్వు. దేవుని గూరిచ్న ధాయ్నమును 

హీనపరచుచునాన్వు. 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

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

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 36:2 => వాని దోషము బయలుపడి అసహయ్ముగా కనబడువరకు అది వాని దృషిట్యెదుట 

వాని ముఖసుత్తి చేయుచునన్ది.  

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 
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యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

వచనము 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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

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

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:30 => తమ పితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు 

ఎఫార్యిమీయులలో ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:31 => మనషే ష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై 

రావలెనని పేరు పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:33 => జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి 

యుదధ్మునకు పోదగినవారును యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము 

చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:34 => నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును 

ఈటెను పటుట్కొనిన వారు ముపప్ది యేడువేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:35 => దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల 

ఆరు వందల మంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:36 => ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్ సనన్దుధ్లు నలువది 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:37 => మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను 

గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు 

యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక 

హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:39 => వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము 

చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:40 => ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక 

ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను 

ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను 

అంజూరపు అడలను ఎండిన దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను 

విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

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 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. 

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

పక్షమువారును యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.  
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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 5:8 => యెబూసీయులను హతము చేయువారందరు నీటి కాలువపైకి వెళిల్, 

దావీదునకు హేయులైన గుర్డిడ్వారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెపెప్ను. అందునుబటిట్ 

గుర్డిడ్వారును కుంటివారును ఉనాన్రు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుటెట్ను. 

2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

2 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

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. 
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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. 

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 15:10 => అబా ష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబా ష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

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

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

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. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

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. 

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

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

వచనము 4 

తరువాత దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును యెరూషలేమనబడిన యెబూసునకు పోయిరి; ఆ 

దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచచ్ట ఉండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

1 సమూయేలు 18:13 => కాబటిట్ సౌలు అతని తనయొదద్ నుండనియయ్క సహసార్ధిపతిగా చేసెను; 

అతడు జనులకు ముందు వచుచ్చు పోవుచు నుండెను. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 
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యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 

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 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

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. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 
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మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

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 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 14:7 => నీవు వెళిల్ యరొబాముతో చెపప్వలసినదేమనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ జనులలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి, 

ఇశార్యేలువారను నా జనులమీద నినున్ అధికారిగా నియమించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:4 => పారిపోయి బర్దుకగల నరహంతకుని గూరిచ్న పదధ్తి యేదనగా, 

ఒకడు అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్క 

యెహోషువ 3:4 => మీకును దానికిని దాదాపు రెండువేల కొలమూరల యెడముండవలెను. మీరు 

వెళుల్ తోర్వ మీరింతకు ముందుగా వెళిల్నది కాదు, మీరు దానిని గురుతుపటట్వలెను గనుక ఆ 

మందసమునకు సమీపముగా మీరు నడవరాదు. 

1 సమూయేలు 19:7 => అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలుచుకొని పోయి ఆ సంగతులనిన్యు 

అతనికి తెలియజేసి దావీదును సౌలునొదద్కు తీసికొనిరాగా దావీదు మునుపటిలాగున అతని సనిన్ధిని 

ఉండెను. 

2 రాజులు 13:5 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలువారికి ఒక రక్షకుని అనుగర్హింపగా అతనిచేత 

ఇశార్యేలువారు సిరియనుల వశములోనుండి తపిప్ంచుకొని మునుపటివలె సవ్సాథ్నములలో 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు 

మీరు నాకొరకు దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును 
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మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక 

మాటయైన పలికియుంటినా? 

ఎజార్ 2:70 => యాజకులును లేవీయులును జనులలో కొందరును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును తమ పటట్ణములకు వచిచ్ కాపురము చేసిరి. మరియు ఇశార్యేలీయులందరును తమ 

తమ పటట్ణములందు కాపురము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 5 

అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు 

దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

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 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 23:3 => జనులందరు సమాజముగా కూడి దేవుని మందిరములో రాజుతో 

నిబంధన చేసికొనినపుప్డు అతడు వారితో ఇటల్నెను--యెహోవా దావీదు కుమారులనుగూరిచ్ యిచిచ్న 

సెలవుచొపుప్న రాజకుమారుడు రాజయ్మేలవలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 11:11 => కాబటిట్ యెఫాత్ గిలాదు పెదద్లతోకూడ పోయినపుప్డు జనులు తమకు 

పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించుకొనిరి. అపుప్డు యెఫాత్ మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను. 

1 సమూయేలు 23:18 => వీరిదద్రు యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనిన తరువాత దావీదు 

వనములో నిలిచెను, యోనాతాను తన యింటికి తిరిగివెళె ల్ను. 

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. 

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

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 రాజులు 23:30 => అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు జనులు 

యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి 

మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 
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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. 

2 సమూయేలు 15:10 => అబా ష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబా ష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:8 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా అభిషేకము 

చేయబడెనని విని, ఫిలిషీత్యులందరు దావీదును వెదకి పటుట్కొనుటకై బయలుదేరగా దావీదు ఆ 

సంగతి విని వారిని ఎదురొక్నబోయెను. 

వచనము 6 

ఎవడు మొదట యెబూసీయులను హతముచేయునో వాడు ముఖుయ్డును సైనాయ్ధిపతియునగునని 

దావీదు సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు అందరికంటె ముందుగా ఎకిక్ ఆ 

యాధిపతయ్మును పొందెను. 

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

పక్షమువారును యెరూషలేమునకు వచిచ్రి.  

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 5:8 => యెబూసీయులను హతము చేయువారందరు నీటి కాలువపైకి వెళిల్, 

దావీదునకు హేయులైన గుర్డిడ్వారిని కుంటివారిని హతము చేయవలెనని చెపెప్ను. అందునుబటిట్ 

గుర్డిడ్వారును కుంటివారును ఉనాన్రు; అతడు ఇంటిలోనికి రాలేడని సామెత పుటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

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 1:21 => 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 

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. 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

Page  of 551 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

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. 

వచనము 7 

తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 

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 17:26 => 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, 

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. 
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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. 

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 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

కీరత్నలు 48:12 => ముందు రాబోవు తరములకు దాని వివరము మీరు చెపుప్నటుల్ సీయోనుచుటుట్ 

తిరుగుచు దానిచుటుట్ సంచరించుడి 

కీరత్నలు 48:13 => దాని బురుజులను లెకిక్ంచుడి దాని పార్కారములను నిదానించి చూడుడి దాని 

నగరులలో సంచరించి వాటిని చూడుడి. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

కీరత్నలు 87:5 => పర్తి జనము దానిలోనే జనిమ్ంచెననియు సరోవ్నన్తుడు తానే దాని 

సిథ్రపరచెననియు సీయోనునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

కీరత్నలు 125:2 => యెరూషలేముచుటుట్ పరవ్తములునన్టుల్ యెహోవా ఇది మొదలుకొని నితయ్ము 

తన పర్జల చుటుట్ ఉండును. 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 
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విలాపవాకయ్ములు 4:11 => యెహోవా తన ఉగర్తను నెరవేరిచ్ తన కోపాగిన్ని కుమమ్రించెను 

సీయోనులో ఆయన అగిన్ రాజబెటెట్ను అది దాని పునాదులను కాలిచ్వేసెను.  

విలాపవాకయ్ములు 4:12 => బాధించువాడుగాని విరోధిగాని యెరూషలేము గవునులలోనికి 

వచుచ్నని భూరాజులకైనను లోకనివాసులందరిలో మరి ఎవరికైనను తోచియుండలేదు.  

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:7 => తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి 

దావీదుపురమను పేరు కలిగెను. 

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. 

2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => తరువాత దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును యెరూషలేమనబడిన 

యెబూసునకు పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచచ్ట ఉండిరి. 

వచనము 8 

దావీదు మిలోల్ మొదలుకొని చుటుట్ను పటట్ణమును కటిట్ంచెను; యోవాబు పటట్ణములో మిగిలిన 

భాగములను బాగుచేసెను. 

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 

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

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

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 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. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబును సైనయ్ములోని 

పరాకర్మశాలుల నందరిని పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:34 => అహీతోపెలు చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన 

యెహోయాదాయును అబాయ్తారును మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు అధిపతిగా 

నియమింపబడెను. 

ఎసేత్రు 6:3 => రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత 

యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్ర 

మిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

వచనము 9 

సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు ఈ పర్కారము అంతకంతకు 

అధికుడగుచుండెను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:5 => అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు 

కాపురసుథ్లు దావీదుతో అనగా దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 5:7 => యెబూసీయులు దావీదు లోపలికి రాలేడని తలంచి నీవు వచిచ్నయెడల 

ఇచచ్టి గుర్డిడ్వారును కుంటివారును నినున్ తోలివేతురని దావీదునకు వరత్మానము పంపియుండిరి 
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అయినను దావీదు పురమనబడిన1 సీయోను కోటను దావీదు సావ్ధీనపరచుకొనెను. ఆ దినమున 

అతడు 

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. 

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. 

కీరత్నలు 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 

వచనము 10 

ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని 

రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ 

పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

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 
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1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

1 రాజులు 11:27 => ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిలోల్ కటిట్ంచి 

తన తండిర్యైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగుచేయుచుండెను. 

2 రాజులు 12:20 => అతని సేవకులు లేచి కుటర్చేసి సిలాల్ అను చోటకి పోవు మారగ్మందునన్ మిలోల్ 

అను నగరునందు యోవాషును చంపిరి. 

నెహెమాయ్ 4:2 => షోమోర్ను దండువారి యెదుటను తన సేన్హితుల యెదుటను ఇటల్నెను 

దురబ్లులైన యీ యూదులు ఏమి చేయుదురు? తమంతట తామే యీ పని ముగింతురా? బలులు 

అరిప్ంచి బలపరచుకొందురా? ఒక దినమందే ముగింతురా? కాలచ్బడిన చెతత్ను కుపప్లుగా పడిన 

రాళల్ను మరల బలమైనవిగా చేయుదురా? 

2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

వచనము 11 

దావీదు నొదద్నుండిన ఆ పరాకర్మశాలుల పటీ ట్లోనివారు ముపప్దిమంది; వారిలో హకోమ్నీ 

కుమారుడైన యాషాబాము ముఖుయ్డు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు మూడు వందలమందిని చంపి 

వారిమీద ఈటె ఆడించినవాడు. 

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

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

2 సమూయేలు 5:10 => దావీదు అంతకంతకు వరిధ్లెల్ను. సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అతనికి 

తోడుగా ఉండెను. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 
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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 సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

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. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 
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ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 

వచనము 12 

ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని 

పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

2 సమూయేలు 3:17 => అంతలో అబేన్రు ఇశార్యేలు వారి పెదద్లను పిలిపించి దావీదు మిముమ్ను 

ఏలవలెనని మీరు ఇంతకు మునుపు కోరితిరి గదా 

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. 

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 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. 
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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. 

1 సమూయేలు 16:14 => యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ 

యొకటి వచిచ్ అతని వెరపింపగా 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

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

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:21 => వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; 

ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 

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

దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు 

హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబును సైనయ్ములోని 

పరాకర్మశాలుల నందరిని పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 
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రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు 

రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 

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 13 

ఫిలిషీత్యులు దానినిండ యవలుగల చేను ఉనన్ పసద్మీమ్ములో యుదధ్ము చేయుటకై కూడిరాగా జనులు 

ఫిలిషీత్యులను చూచి పారిపోయినపుప్డు ఇతడు దావీదుతోకూడ అచచ్ట ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => మొదటి నెలను మొదటి భాగముమీద జబీద్యేలు కుమారుడైన 

యాషాబాము అధిపతిగా ఉండెను; వాని భాగములో ఇరువది నాలుగు వేలమంది యుండిరి. 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:32 => దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన 

యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 

వచనము 14 

వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను హతముచేయగా యెహోవా జనులకు గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు అతని 

భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని భాగమందు మికో ల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో 

చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

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 దినవృతాత్ంతములు 8:4 => అబీషూవ నయమాను అహోయహు 

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 11:21 => ఈ ముగుగ్రిలోను కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై 

వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు. 

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 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 
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వచనము 15 

ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు అదులాల్ము అను చటుట్రాతికొండ 

గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము రెఫాయీయుల లోయలో 

దిగియుండెను. 

1 సమూయేలు 17:1 => ఫిలిషీత్యులు తమ సైనయ్ములను యుదధ్మునకు సమకూరిచ్ యూదా 

దేశములోని శోకోలో కూడి ఏఫెసద్మీమ్ము దగగ్ర శోకోకును అజేకాకును మధయ్ను దిగియుండగా 

2 సమూయేలు 23:11 => ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారుడైన షమామ్; 

ఫిలిషీత్యులు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగా జనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

వచనము 16 

దావీదు మరుగు సథ్లమందుండగా ఫిలిషీత్యుల దండు బేతెల్హేమునందుండెను. 

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 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 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 
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దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

సామెతలు 21:31 => యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా 

అధీనము. 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

2 సమూయేలు 23:11 => ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారుడైన షమామ్; 

ఫిలిషీత్యులు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగా జనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

వచనము 17 

దావీదు ఆశపడి బేతెల్హేమునందలి ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ కొంచెము నాకు దాహమునకు ఎవడు 

తెచిచ్యిచుచ్నని అనగా 

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షుఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

2 సమూయేలు 23:14 => దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

బేతెల్హేములో ఉండిరి. 
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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; 

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. 
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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 

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. 

యెహోషువ 12:15 => అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 
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1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

మీకా 1:15 => మారేషా నివాసీ, నీకు హకుక్దారుడగు ఒకని నీయొదద్కు తోడుకొనివతుత్రు, 

ఇశార్యేలీయులలోని ఘనులు అదులాల్మునకు పోవుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 

2 సమూయేలు 5:18 => ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా  

2 సమూయేలు 5:22 => ఫిలిషీత్యులు మరల వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

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. 

ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 

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 దినవృతాత్ంతములు 12:4 => ముపప్దిమందిలో పరాకర్మశాలియు ముపప్ది మందికి పెదద్యునైన 

ఇషమ్యా అను గిబియోనీయుడు, యిరీమ్యా, యహజీయేలు, యోహానాను, గెదేరాతీయుడైన 

యోజాబాదు, 
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వచనము 18 

ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి చొరబడిపోయి బేతెల్హేము ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ 

చేదుకొని దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. అయితే దావీదు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవాకు 

అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 

1 సమూయేలు 22:1 => దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి అదులాల్ము గుహలోనికి 

తపిప్ంచుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండిర్ ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 23:25 => సౌలును అతని జనులును తనున్ వెదకుటకై బయలుదేరిన మాట దావీదు 

విని, కొండ శిఖరము దిగి మాయోను అరణయ్మందు నివాసము చేసెను. సౌలు అది విని మాయోను 

అరణయ్ములో దావీదును తరుమ బోయెను. 

కీరత్నలు 142:1 => నేను ఎలుగెతిత్ యెహోవాకు మొరలిడుచునాన్ను. ఎలుగెతిత్ యెహోవాను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

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. 

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

ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ 

వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

వచనము 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. 

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. 

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; 

కీరత్నలు 143:6 => నీ తటుట్ నా చేతులు చాపుచునాన్ను ఎండిపోయిన భూమివలె నా పార్ణము 

నీకొరకు ఆశపడుచునన్ది. 

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? 
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కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న 

మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 

కీరత్నలు 60:9 => కోటగల పటట్ణములోనికి ననెన్వడు తోడుకొనిపోవును? ఎదోములోనికి ననెన్వడు 

నడిపించును? 

వచనము 20 

యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు 

మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ ముగుగ్రిలోను 

పేరుపొందిన వాడాయెను. 

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 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

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. 

వచనము 21 

ఈ ముగుగ్రిలోను కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ 

మొదటి ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు. 

2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

1 రాజులు 21:3 => అందుకు నాబోతు నా పితార్రిజ్తమును నీకిచుచ్టకు నాకు ఎంతమాతర్మును 

వలల్పడదని చెపప్గా 

రోమీయులకు 6:1 => ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విసత్రింపవలెనని పాపమందు 

నిలిచియుందుమా? 
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రోమీయులకు 6:2 => అటల్నరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు 

దానిలో జీవించుదుము? 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజుఞ్లైయునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:18 => జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన 

జనము నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.  

నాయ్యాధిపతులు 9:17 => అయితే మీరు నా తండిర్ కుటుంబముమీదికి లేచి, యొక రాతిమీద అతని 

కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను చంపి, అతని పనికతెత్ కుమారుడైన అబీమెలెకు మీ 

సహోదరుడైనందున షెకెము వారిమీద అతనిని రాజుగా నియమించియునాన్రు. యెరుబబ్యలు 

ఎడలను అతని యింటివారి యెడలను మీరు ఉపకారము చేయకయు 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 
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నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

2 సమూయేలు 23:27 => అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, హుషాతీయుడైన మెబునన్యి, 

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

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

వచనము 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 2:16 => సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు 

ముగుగ్రు, అబీషై యోవాబు అశాహేలు. 

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 2:18 => 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. 
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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 20:6 => దావీదు అబీషైని పిలువనంపి బికిర్ కుమారుడైన షెబ అబా ష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

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. 
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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 

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. 
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2 సమూయేలు 23:38 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు,  

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:12 => మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో 

ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని హతము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => కడమ జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా వూయ్హపరచి, తన 

సహోదరుడైన అబీషైకి అపప్గించి యిటల్నెను 

వచనము 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. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 

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

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 

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 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:21 => వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; 

ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 

వచనము 24 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున ఆ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులలో 

ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

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. 

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. 

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. 
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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 1:8 => 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 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 2:34 => 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. 

యెహోషువ 15:21 => దకిష్ణదికుక్న ఎదోము సరిహదుద్వరకు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ముయొకక్ 

పటట్ణములు ఏవేవనగా కబెస్యేలు  

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

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 
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2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

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 దినవృతాత్ంతములు 12:21 => వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; 

ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 

వచనము 25 

ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు 

ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:11 => రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. 

అతని మంచము ఇనుప మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు 

మనుషుయ్ని మూరతో తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. 

1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:5 => మరల ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము జరుగగా యాయీరు కుమారుడైన 

ఎలా హ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు సహోదరుడగు లహీమ్ని చంపెను. వాని యీటె నేతగాని దోనెయంత 

పెదద్ది. 

1 సమూయేలు 17:51 => వాడు బోరల్పడగా దావీదు పరుగెతిత్పోయి ఫిలిషీత్యునిమీద నిలుచుండి 

వాని కతిత్ వరదూసి దానితో వాని చంపి వాని తలను తెగవేసెను. ఫిలిషీత్యులు తమ శూరుడు చచుచ్ట 

చూచి పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 13:33 => అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను 

చూచితివిు; మా దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృషిఠ్కిని అటే ల్ ఉంటిమనిరి. 

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. 

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. 

వచనము 26 

మరియు సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు లెవరనగా యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు; 

బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 
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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 27 

హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => ఈ ముగుగ్రిలోను కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై 

వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు. 

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

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

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 12:1 => దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి యింకను 

దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ 

సహాయము చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:10 => వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి 

వాటిని రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును కాయు సేవకుల యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 

వచనము 28 

తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన అబీయెజెరు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => నాలుగవ నెలను యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు నాలుగవ 

అధిపతిగా ఉండెను; అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

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

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

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. 

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

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

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

బేతెల్హేమీయుడగు దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

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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వచనము 29 

హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:8 => అయిదవ నెలను ఇశార్హేతీయుడైన షవుూహ్తు అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

2 సమూయేలు 23:25 => హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా, 

2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

2 సమూయేలు 23:11 => ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడగు ఆగే కుమారుడైన షమామ్; 

ఫిలిషీత్యులు అలచందల చేనిలో గుంపుకూడగా జనులు ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 23:33 => హరారీయుడైన షమామ్, హరారీయుడైన షారారు నకు పుటిట్న 

అహీయాము, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:39 => అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:10 => ఏడవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పెలోనీయుడునైన 

హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

వచనము 30 

నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా కుమారుడగు హేలెదు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:9 => ఆరవ నెలను తెకోవీయుడైన ఇకెక్షునకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:12 => తొమిమ్దవ నెలను బెనాయ్మీనీయుల సంబంధుడును 

అనాతోతీయుడునైన అబీయెజెరు అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

2 సమూయేలు 23:27 => అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, హుషాతీయుడైన మెబునన్యి, 

2 సమూయేలు 23:25 => హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా, 

Page  of 584 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

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

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

బెరాకా, అనెతోతీయుడైన యెహూ, 

వచనము 31 

బెనాయ్మీనీయుల సాథ్నములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి కుమారుడునగు ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన 

బెనాయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:11 => ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

హుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

2 సమూయేలు 23:27 => అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, హుషాతీయుడైన మెబునన్యి, 

2 సమూయేలు 23:28 => అహోహీయుడైన సలోమ్ను, నెటోపాతీయుడైన మహరై 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:4 => అటు తరువాత గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము కలుగగా 

హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని హతము చేసెను, 

అందువలన ఫిలిషీత్యులు లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 

వచనము 32 

గాయషుతోయవాడైన హూరై, అరాబ్తీయుడైన అబీయేలు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:13 => పదియవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన మహరై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:15 => పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

2 సమూయేలు 23:29 => నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుటిట్న హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో పుటిట్న రీబై కుమారుడైన ఇతత్యి, 

2 సమూయేలు 23:28 => అహోహీయుడైన సలోమ్ను, నెటోపాతీయుడైన మహరై 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:54 => శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును 

యోవాబు ఇంటి సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ 

జారీయులును. 

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 33 

బహరూమీయుడైన అజామ్వెతు, షయిలోబ్నీయుడైన ఎలాయ్హాబ్, 

2 సమూయేలు 23:29 => నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుటిట్న హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో పుటిట్న రీబై కుమారుడైన ఇతత్యి, 

2 సమూయేలు 23:30 => పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళల్నడుమ నివసించు హిదద్యి, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:14 => పదకొండవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును 

పిరాతోనీయుడునైన బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

వచనము 34 

గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు, హరారీయుడైన షాగే కుమారుడగు యోనాతాను, 

2 సమూయేలు 23:30 => పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళల్నడుమ నివసించు హిదద్యి, 

2 సమూయేలు 23:31 => అరాబ్తీయుడైన అబీయలోబ్ను, బరు హ్మీయుడైన అజామ్వెతు, 

వచనము 35 

హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీయాము, ఊరు కుమారుడైన ఎలీపాలు, 

2 సమూయేలు 23:31 => అరాబ్తీయుడైన అబీయలోబ్ను, బరు హ్మీయుడైన అజామ్వెతు, 

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

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

బెరాకా, అనెతోతీయుడైన యెహూ, 

వచనము 36 

మెకేరాతీయుడైన హెపెరు, పెలోనీయుడైన అహీయా, 

2 సమూయేలు 23:32 => షయలోబ్నీయుడైన ఎలయ్హాబ్, యాషేను యొకక్ కుమారులలో 

యోనాతాను, 

2 సమూయేలు 23:33 => హరారీయుడైన షమామ్, హరారీయుడైన షారారు నకు పుటిట్న 

అహీయాము, 

వచనము 37 

కరెమ్లీయుడైన హెజోర్, ఎజబ్యి కుమారుడైన నయరై, 
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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, 

వచనము 38 

నాతాను సహోదరుడైన యోవేలు, హగీర్యుడైన మిబా హ్రు, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 39 

అమోమ్నీయుడైన జెలెకు,సెరూయా కుమారుడై యోవాబు యొకక్ ఆయుధములు మోయువాడును 

బెరోతీయుడునగు నహరై, 

2 సమూయేలు 23:35 => కరెమ్తీయుడైన హెసైర, అరీబ్యుడైన పయరై, 

2 సమూయేలు 23:37 => అమోమ్నీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన నహరై, యితడు సెరూయా 

కుమారుడగు యోవాబుయొకక్ ఆయుధములను మోయువాడై యుండెను. 

వచనము 40 

ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు, 

2 సమూయేలు 23:36 => సోబావాడగు నాతాను యొకక్ కుమారుడైన ఇగాలు, గాదీయుడైన బానీ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

వచనము 41 

హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 
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2 సమూయేలు 23:37 => అమోమ్నీయుడైన జెలెకు, బెయేరోతీయుడైన నహరై, యితడు సెరూయా 

కుమారుడగు యోవాబుయొకక్ ఆయుధములను మోయువాడై యుండెను. 

వచనము 42 

రూబేనీయుడైన షీజా కుమారుడును రూబేనీయులకు పెదద్యునైన అదీనా, అతని తోటివారగు 

ముపప్దిమంది, 

2 సమూయేలు 20:26 => సాదోకును అబాయ్తారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా 

దావీదునకు సభాముఖుయ్డు  

2 సమూయేలు 23:38 => ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:53 => కిరయ్తాయ్రీము కుమారులెవరనగా ఇతీర్యులును పూతీయులును 

షుమామ్తీయులును మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయులును ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 

వచనము 43 

మయకా కుమారుడైన హానాను, మితీన్యుడైన యెహోషాపాతు, 

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. 

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. 

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 
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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 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:36 => అతత్యి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను, 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 44 

ఆషెత్రాతీయుడైన ఉజీజ్యా, అరొయేరీయుడైన హోతాను కుమారులగు షామా యెహీయేలు, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 45 

షిమీ కుమారుడైన యెదీయవేలు, తిజీయుడైన వాని సహోదరుడగు యోహా, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 46 

మహవీయుడైన ఎలీయేలు, ఎలన్యము కుమారులైన యెరీబై యోషవాయ్, మోయాబీయుడైన ఇతామ్, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 47 

ఎలీయేలు ఓబేదు, మెజోబాయా ఊరివాడైన యహశీయేలు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 1 

దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి యింకను దాగియుండగా సౌలు బంధువులగు 

బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ సహాయము చేయుటకై 

అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు 

విడుచుటకును సమరుథ్లైనవారు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 3 

వారెవరనగా గిబియావాడైన షెమాయా కుమారులైన అహీయెజెరు, ఇతడు అధిపతి; ఇతని 

తరువాతివాడగు యోవాషు, అజామ్వెతు కుమారులైన యెజీయేలు, పెలెటు, బెరాకా, అనెతోతీయుడైన 

యెహూ, 

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

కుమారుడును గాతు రాజునైన ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

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

నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల వశమున నునన్ది. 

2 సమూయేలు 1:1 => దావీదు అమాలేకీయులను హతముచేసి తిరిగివచెచ్ను. సౌలు మృతినొందిన 

తరువాత అతడు సికల్గులో రెండు దినములుండెను. 

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

నాకు తెలియజెపప్గా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 

1 రాజులు 14:10 => కాబటిట్ యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు, ఇశార్యేలు 

వారిలో అలుప్లుగాని ఘనులుగాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి 

నిరూమ్లము చేసి, పెంట అంతయు పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడిచ్వేసినటుల్ యరొబాము 

సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును. 

1 రాజులు 21:21 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీమీదికి అపాయము 

రపిప్ంచెదను; నీ సంతతివారిని నాశము చేతును; అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారిలో అహాబు 

పక్షమున ఎవరును లేకుండ పురుషులనందరిని నిరూమ్లము చేతును. 

2 రాజులు 9:8 => అహాబు సంతతివారందరును నశింతురు; అలుప్లలోనేమి ఘనులలోనేమి 

అహాబు సంతతిలో ఏ పురుషుడును ఉండకుండ అందరిని నిరూమ్లము చేయుము. 

2 రాజులు 14:26 => ఏలయనగా అలుప్లేమి ఘనులేమి ఇశార్యేలువారికి సహాయులెవరును 

లేకపోయిరి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:24 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున 

ఆ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

యెహోషువ 15:31 => ఎలోత్లదు కెసీలు హోరామ్ సికల్గు మదమ్నాన్ 

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

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

2 సమూయేలు 2:3 => మరియు దావీదు తనయొదద్ నునన్వారినందరిని వారి వారి యింటివారిని 

తోడుకొని వచెచ్ను; వీరు హెబోర్ను గార్మములలో కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:30 => హోరామ్లోను సికల్గులోను బేతమ్రాక్బోతులోను హాజరూస్సాలోను 

బేతీబ్రీలోను షరాయిములోను కాపురముండిరి.  

వచనము 4 

ముపప్దిమందిలో పరాకర్మశాలియు ముపప్ది మందికి పెదద్యునైన ఇషమ్యా అను గిబియోనీయుడు, 

యిరీమ్యా, యహజీయేలు, యోహానాను, గెదేరాతీయుడైన యోజాబాదు, 

నాయ్యాధిపతులు 3:15 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా బెనాయ్మీనీయుడైన గెరా 

కుమారుడగు ఏహూదను రక్షకుని వారికొరకు యెహోవా నియమించెను. అతడు ఎడమచేతి పనివాడు. 

అతనిచేతను ఇశార్యేలీయులు మోయాబు రాజైన ఎగోల్నుకు కపప్ము పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:16 => ఆ సమసత్ జనములో నేరప్రచబడిన ఏడువందలమంది యెడమచేతి 

వాటము గలవారు. వీరిలో పర్తివాడును గురిగా నుంచబడిన తలవెండుర్క మీదికి వడిసెలరాయి తపప్క 

విసరగలవాడు. 
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1 సమూయేలు 17:49 => తన సంచిలో చెయియ్వేసి అందులోనుండి రాయి యొకటి తీసి వడిసెలతో 

విసరి ఆ ఫిలిషీత్యుని నుదుట కొటెట్ను. ఆ రాయి వాని నుదురు చొచిచ్నందున వాడు నేలను 

బోరల్పడెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 8:40 => ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన 

పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; 

వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => మరియు బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును యూదావారిలో 

కొందరును దావీదు దాగియునన్ సథ్లమునకు వచిచ్రి. 

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

అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

వచనము 5 

ఎలూజై, యెరీమోతు, బెయలాయ్, షెమరాయ్, హరీపీయుడైన షెఫటయా, 

1 సమూయేలు 11:4 => దూతలు సౌలు గిబియాకు వచిచ్ జనులకు ఆ వరత్మానము తెలియజెపప్గా 

జనులందరు బిగగ్రగా ఏడిచ్రి. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:33 => బహరూమీయుడైన అజామ్వెతు, షయిలోబ్నీయుడైన ఎలాయ్హాబ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 
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వచనము 6 

కోరహీయులగు ఎలాక్నా, యెషీష్యా, అజరేలు, యోహెజెరు, యాషాబాము, 

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

వినినపుప్డు 

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. 

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 9:22 => మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను 

నివసించువారై యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల 

మోసపుచిచ్తిరి? 

యెహోషువ 9:23 => ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును 

మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 
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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. 

యెహోషువ 15:36 => షరాయిము అదీతాయిము గెదేరా గెదెరోతాయిము అనునవి. వాటి పలెల్లు 

పోగా పదునాలుగు పటట్ణములు. 

వచనము 7 

గెదోరు ఊరివాడైన యెరోహాము కుమారులగు యోహేలా, జెబదాయ్ అనువారును. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 8 

మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; 

వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, 

కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 9 

వారెవరనగా మొదటివాడు ఏజెరు, రెండవవాడు ఓబదాయ్, మూడవవాడు ఏలీయాబు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:39 => వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు 

తూరుప్ననునన్ పలల్పు సథ్లమునకు పోయి 

యెహోషువ 15:58 => హలూహ్లు బేతూస్రు గెదోరు మారాతు 

వచనము 10 
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నాలగ్వవాడు దుషమ్నాన్, అయిదవవాడు యిరీమ్యా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => మరియు బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును యూదావారిలో 

కొందరును దావీదు దాగియునన్ సథ్లమునకు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => దావీదు మరుగు సథ్లమందుండగా ఫిలిషీత్యుల దండు 

బేతెల్హేమునందుండెను. 

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 23:29 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి పోయి ఏనెగ్దీకి వచిచ్ కొండ సథ్లములలో 

నివాసము చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళిల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => అమజాయ్ యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను వారి వారి పితరుల యిండల్నుబటిట్ సహసార్ధిపతులను 

శతాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పై 

పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను డాళల్ను పటుట్కొని యుదధ్మునకు పోదగినటిట్ యోధులు 

మూడులక్షలమంది కనబడిరి. 

యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

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

ఇశార్యేలీయులందరును ఎరుగుదురు గనుక సింహపుగుండెవంటి గుండెగలవారు సయితము 

దిగులొందుదురు. 

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.  

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

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

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

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

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 
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యెహెజేక్లు 38:4 => నేను నినున్ వెనుకకు తిర్పిప్ నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నినున్ను నీ 

సైనయ్మంతటిని గుఱఱ్ములను నానావిధములైన ఆయుధములు ధరించు నీ రౌతులనందరిని, 

కవచములును డాళుల్ను ధరించి ఖడగ్ములు చేతపటుట్కొను వారినందరిని, మహాసైనయ్ముగా 

బయలుదేరదీసెదను. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

వచనము 11 

ఆరవవాడు అతత్యి, యేడవవాడు ఎలీయేలు, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

ఎనిమిదవవాడు యోహానాను, తొమిమ్దవవాడు ఎలా జ్బాదు, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 13 

పదియవవాడు యిరీమ్యా, పదకొండవవాడు మకబ్నన్యి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:35 => షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది 

అతనికి అతత్యిని కనెను. 

వచనము 14 

గాదీయులగు వీరు సైనయ్మునకు అధిపతులై యుండిరి; వారిలో అతయ్లుప్డైనవాడు నూరుమందికి 

అధిపతి, అతయ్ధికుడైనవాడు వెయియ్మందికి అధిపతి, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 15 

యొరాద్ను గటుట్లమీదుగా పొరిల్ పారుచుండు మొదటి నెలయందు దానిని దాటిపోయి 

తూరుప్లోయలలోను పడమటిలోయలలోను ఉనన్ వారినందరిని తరిమివేసినవారు వీరే. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 16 

మరియు బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును యూదావారిలో కొందరును దావీదు దాగియునన్ సథ్లమునకు 

వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 26:8 => మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది 

పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

వచనము 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. 
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యెహోషువ 3:15 => అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత 

మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే 

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. 

యిరిమ్యా 12:5 => నీవు పాదచారులతో పరుగెతత్గా వారు నినున్ అలయగొటిట్రి గదా? నీవు 

రౌతులతో ఏలాగు పోరాడుదువు? నెమమ్దిగల సథ్లమున నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వు గదా? యొరాద్ను 

పర్వాహముగా వచుచ్నపుప్డు నీవేమి చేయుదువు? 

యిరిమ్యా 49:19 => చిరకాలము నిలుచు నివాసమును పటుట్కొనవలెనని శతుర్వులు యొరాద్ను 

పర్వాహములో నుండి సింహమువలె వచుచ్చునాన్రు, నిమిషములోనే నేను వారిని దానియొదద్నుండి 

తోలివేయుదును, నేనెవని నేరప్రతునో వానిని దానిమీద నియమించెదను; ననున్ పోలియునన్వాడై నాకు 

ఆకేష్పణ కలుగచేయువాడేడి? ననున్ ఎదిరింపగల కాపరియేడి?  

నిరగ్మకాండము 26:28 => ఆ పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడ డ్కఱఱ్ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు 

చేరి యుండవలెను. 

వచనము 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:2 => వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ 

రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును సమరుథ్లైనవారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:8 => మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు 

దాగియునన్ దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, 

సింహముఖమువంటి ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

2 సమూయేలు 23:14 => దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

బేతెల్హేములో ఉండిరి. 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషుఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

వచనము 19 

సౌలుమీద యుదధ్ము చేయబోయిన ఫిలిషీత్యులతో కూడ దావీదు వచిచ్నపుప్డు మనషే ష్ సంబంధులలో 

కొందరును అతని పక్షము చేరిరి; దావీదు ఫిలిషీత్యులకు సహాయము చేయకపోయెను, ఏలయనగా 

అతడు తన యజమానుడైన సౌలు పక్షమునకు మరలి తమకు పార్ణహాని చేయునని యెంచి 

ఫిలిషీత్యుల అధికారులు అతని పంపివేసిరి. 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

2 సమూయేలు 3:20 => అందు నిమితత్మై అబేన్రు ఇరువదిమందిని వెంటబెటుట్కొని 

హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు రాగా దావీదు అబేన్రుకును అతని వారికిని విందు చేయించెను. 

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

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

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళిల్పోయెను. 
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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 సమూయేలు 3:23 => అయితే యోవాబును అతనియొదద్నునన్ సైనయ్మును వచిచ్నపుప్డు నేరు 

కుమారుడగు అబేన్రు రాజునొదద్కు వచెచ్ననియు, రాజు అతనికి సెలవిచిచ్ పంపెననియు, అతడు 

సమాధానముగా వెళిల్పోయెననియు తెలిసికొని 

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 

1 రాజులు 2:13 => అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా సొలొమోను తలిల్యగు 

బతెష్బయొదద్కు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అతని నడిగెను. అతడు 

సమాధానముగానే వచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

2 రాజులు 9:22 => అంతట యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా? అని 

అడుగగా యెహూ నీ తలిల్యైన యెజెబెలు జారతవ్ములును చిలల్ంగి తనములును ఇంత 

యపరిమితమైయుండగా సమాధానమెకక్డనుండి వచుచ్ననెను. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

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

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 
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1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

2 రాజులు 10:15 => అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు 

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల నాకునన్టుట్గా నాయెడల 

నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను. ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని 

చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

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.  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 
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ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:53 => అబార్హాము దేవుడు నాహోరు దేవుడు వారి తండిర్ దేవుడు మనమధయ్ 

నాయ్యము తీరుచ్నని చెపెప్ను. అపుప్డు యాకోబు తన తండిర్యైన ఇసాస్కు భయపడిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేసెను 

1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 24:12 => నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా 

విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరోద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

1 సమూయేలు 24:16 => దావీదు ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా 

నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 

Page  of 608 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 7:6 => యెహోవా, కోపము తెచుచ్కొని లెముమ్ నా విరోధుల ఆగర్హము నణచుటకై లెముమ్ 

ననున్ ఆదుకొనుటకై మేలొక్నుము నాయ్యవిధిని నీవు నియమించియునాన్వు గదా. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

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 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

వచనము 20 

అంతట అతడు సికల్గునకు తిరిగిపోవుచుండగా మనషే ష్ సంబంధులైన అదాన్ యోజాబాదు, 

యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జిలెల్తై అను మనషే ష్ గోతర్పువారికి అధిపతులు 

అతని పక్షము చేరిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:34 => యెహోవా ఆతమ్ గిదోయ్నును ఆవేశించెను. అతడు బూర ఊదినపుప్డు 

అబీయెజెరు కుటుంబపువారు అతనియొదద్కు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:25 => మరియు యెహోవా ఆతమ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ 

మహనెదానులో అతని రేపుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు 

అమాశాకు తండిర్. 
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2 సమూయేలు 17:25 => అబా ష్లోము 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. 

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 అబా ష్లోముకంటె 

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 రాజులు 10:5 => కుటుంబపు అధికారియు పటట్ణపు అధికారియు పెదద్లును పిలల్లను 

పెంచినవారును కూడి యెహూకు వరత్మానము పంపి మేము నీ దాసులము; నీ సెలవు పర్కారము 

సమసత్ము జరిగించెదము; మేము ఎవనిని రాజుగా చేసికొనము; నీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని 

చేయుమని తెలియజేసిరి. 
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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; 

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 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 6:23 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 6:24 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను శాశవ్తమైన పేర్మతో పేర్మించువారికందరికిని 

కృప కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 
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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. 

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 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

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. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

1 రాజులు 9:22 => అయితే ఇశార్యేలీయులలో ఎవనినైనను సొలొమోను దాసునిగా చేయలేదు; 

వారు రాణువవారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైనాయ్ధిపతులుగాను అతని 

రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి. 

ఆదికాండము 43:23 => అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన 

మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును 

వారియొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను 
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యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 11:29 => యెహోవా ఆతమ్ యెఫాత్మీదికి రాగా అతడు గిలాదులోను మనషే ష్లోను 

సంచరించుచు, గిలాదు మిసేప్లో సంచరించి గిలాదు మిసేప్నుండి అమోమ్నీయులయొదద్కు సాగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

1 రాజులు 2:13 => అంతలో హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా సొలొమోను తలిల్యగు 

బతెష్బయొదద్కు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అతని నడిగెను. అతడు 

సమాధానముగానే వచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

2 రాజులు 10:15 => అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు 

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల నాకునన్టుట్గా నాయెడల 

నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను. ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని 

చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

కీరత్నలు 54:4 => ఇదిగో దేవుడే నాకు సహాయకుడు పర్భువే నా పార్ణమును ఆదరించువాడు 

కీరత్నలు 118:7 => యెహోవా నా పక్షము వహించి నాకు సహకారియైయునాన్డు నా శతుర్వుల 

విషయమైన నా కోరిక నెరవేరుట చూచెదను. 

కీరత్నలు 122:7 => నీ పార్కారములలో నెమమ్ది కలుగును గాక. నీ నగరులలో కేష్మముండును గాక. 

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. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 16:16 => కాబటిట్ సహోదరులారా, అటిట్వారికిని, పనిలో సహాయము చేయుచు 

పర్యాసపడుచు ఉండువారికందరి కిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

వచనము 21 

వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు 

దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 
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1 సమూయేలు 29:2 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు తమ సైనయ్మును నూరేసిమందిగాను 

వెయేయ్సిమందిగాను వూయ్హపరచి వచుచ్చుండగా దావీదును అతని జనులును ఆకీషుతో కలిసి దండు 

వెనుకతటుట్న వచుచ్చుండిరి. 

1 సమూయేలు 29:3 => ఫలిషీత్యుల సరాద్రులు ఈ హెబీర్యులు ఏల రావలెను అని ఆకీషును 

అడుగగా అతడు ఇనిన్ దినములు ఇనిన్ సంవతస్రములు నాయొదద్నుండిన ఇశార్యేలీయుల రాజైన 

సౌలునకు సేవకుడగు దావీదు ఇతడే కాడా? ఇతడు నాయొదద్ చేరిన నాటనుండి నేటివరకు 

ఇతనియందు తపేప్మియు నాకు కనబడలేదని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులతో అనెను. 

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 29:4 => 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. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 
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అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

వచనము 22 

దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ పర్తిదినమున అతనికి సహాయము 

చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

1 సమూయేలు 29:11 => కావున దావీదును అతని జనులును ఉదయమున తవ్రగా లేచి 

ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు పోవలెనని పర్యాణమైరి; ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ యెజెర్యేలునకు పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:15 => కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని ముఖుయ్లను 

పిలిపించుకొని, మీ గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయియ్మందికి ఒకడును, 

నూరుమందికి ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను 

నియమించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:17 => అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. 

అతని కొముమ్లు గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను 

తోర్సివేయును ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.  

ఆదికాండము 40:17 => మీది గంపలో ఫరో నిమితత్ము సమసత్విధములైన పిండివంటలు ఉండెను. 

పకుష్లు నా తలమీదనునన్ ఆ గంపలోనుండి వాటిని తీసికొని తినుచుండెను.  
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1 సమూయేలు 27:6 => ఆకీషు సికల్గు అను గార్మమును ఆ దినమున అతని కిచెచ్ను. కాబటిట్ 

నేటివరకు సికల్గు యూదారాజుల వశమున నునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:21 => వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; 

ఆ దండును హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

వచనము 23 

యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ పర్యతన్ముతో 

యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ 

యెంతయనగా 

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

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

1 సమూయేలు 30:2 => ఘనులనేమి అలుప్లనేమి అందులోనునన్ ఆడువారందరిని చెరపటుట్కొని 

చంపక వారిని తీసికొని వెళిల్పోయియుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:3 => దావీదును అతని జనులును పటట్ణమునకు వచిచ్ అది 

కాలచ్బడియుండుటయు, తమ భారయ్లును కుమారులును కుమారెత్లును చెరలోనికి కొనిపోబడి 

యుండుటయు చూచి 

1 సమూయేలు 30:4 => ఇక ఏడుచ్టకు శకిత్లేక పోవునంత బిగగ్రగా ఏడిచ్రి.  

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

భారయ్యయిన అబీగయీలు అను దావీదు ఇదద్రు భారయ్లును చెరలోనికి కొనిపోబడగా చూచి 
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1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

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

అబాయ్తారుతో చెపప్గా అబాయ్తారు ఏఫోదును దావీదు నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

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

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

నీవారినందరిని దకిక్ంచుకొందువని సెలవిచెచ్ను. 

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

బెసోరు వాగుగటుట్కు రాగా వారిలో రెండువందల మంది వెనుక దిగవిడువబడిరి. 

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

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

పోవుచుండగా 

1 సమూయేలు 30:11 => పొలములో ఒక ఐగుపీత్యుడు కనబడెను. వారు దావీదునొదద్కు వాని 

తోడుకొనివచిచ్, వాడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ అనన్పానము లేమియు పుచుచ్కొనలేదని తెలిసికొని, 

వానికి భోజనము పెటిట్ దాహమిచిచ్ అంజూరపు అడలోని ముకక్ను రెండు దార్క్షగెలలను వానికిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 30:12 => వాడు భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము తెపప్రిలల్గా  

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

అందుకు వాడు నేను ఐగుపీత్యుడనై పుటిట్ అమాలేకీయుడైన యొకనికి దాసుడనైతిని; మూడు దినముల 

కిర్ందట నేను కాయిలా పడగా నా యజమానుడు ననున్ విడిచిపెటిట్ పోయెను. 

1 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 30:15 => ఆ దండును కలిసికొనుటకై నీవు నాకు దోవచూపుదువా అని దావీదు 

వాని నడుగగా వాడు నేను నినున్ చంపననియు నీ యజమానుని వశము చేయననియు దేవునిబటిట్ నీవు 

నాకు పర్మాణము చేసినయెడల ఆ దండును కలిసి కొనుటకు నీకు దోవచూపుదుననెను. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

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

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:20 => అంతట అతడు సికల్గునకు తిరిగిపోవుచుండగా మనషే ష్ 

సంబంధులైన అదాన్ యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జిలెల్తై అను 

మనషే ష్ గోతర్పువారికి అధిపతులు అతని పక్షము చేరిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:24 => వారి పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారెవరనగా ఏఫెరు ఇషీ ఎలీయేలు 

అజీర్యేలు యిరీమ్యా హోదవాయ్ యహదీయేలు; వీరు కీరిత్పొందిన పరాకర్మశాలులై తమ పితరుల 

యిండల్కు పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => ఈ ముగుగ్రిలోను కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై 

వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు. 

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. 
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వచనము 24 

యూదావారిలో డాలును ఈటెను పటుట్కొని యుదధ్సనన్దుధ్లై యునన్వారు ఆరువేల 

ఎనిమిదివందలమంది. 

2 సమూయేలు 2:2 => కాబటిట్ యెజెర్యేలీయురాలగు అహీనోయము, కరెమ్లీయుడగు నాబాలునకు 

భారయ్యైన అబీగయీలు అను తన యిదద్రు భారయ్లను వెంటబెటుట్కొని దావీదు అకక్డికి పోయెను. 

2 సమూయేలు 2:3 => మరియు దావీదు తనయొదద్ నునన్వారినందరిని వారి వారి యింటివారిని 

తోడుకొని వచెచ్ను; వీరు హెబోర్ను గార్మములలో కాపురముండిరి. 

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

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

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. 

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

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఆసాయును అతనితో కూడనునన్ వారును గెరారువరకు వారిని 

తరుమగా కూషీయులు మరల పంకుత్లు తీరచ్లేక యెహోవా భయముచేతను ఆయన సైనయ్పు 

భయముచేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొలల్సొముమ్ పటుట్కొనిరి. 

వచనము 25 

షిమోయ్నీయులలో యుదధ్మునకు తగిన శూరులు ఏడువేల నూరుమంది. 

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. 

2 సమూయేలు 2:3 => మరియు దావీదు తనయొదద్ నునన్వారినందరిని వారి వారి యింటివారిని 

తోడుకొని వచెచ్ను; వీరు హెబోర్ను గార్మములలో కాపురముండిరి. 

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

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

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. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

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 16:3 => యెషష్యిని బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు చేయవలసిన 

దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవని పేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని 

సెలవియయ్గా 

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. 

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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కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

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. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 

యెహోషువ 10:36 => అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

ఎగోల్నునుండి హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

2 సమూయేలు 3:9 => యెహోవా దావీదునకు పర్మాణము చేసిన దానిని అతని పక్షమున నేను 

నెరవేరచ్నియెడల 

2 సమూయేలు 15:10 => అబా ష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబా ష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

వచనము 26 

లేవీయులలో అటిట్వారు నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 27 
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అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ ఉనన్వారు మూడువేల ఏడు 

వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న 

మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

వచనము 28 

పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు 

ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:4 => అహరోను సంతతివారిని 

వచనము 29 

సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; అపప్టివరకు వారిలో బహుమంది సౌలు 

ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

2 రాజులు 11:4 => ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ 

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోనికి 

వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో 

నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 
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2 రాజులు 11:9 => శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము 

చేసిరి, పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన 

వారితోను , విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన 

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:18 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ 

యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

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

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:51 => అబీషూవ కుమారుడు బుకీక్, బుకీక్ కుమారుడు ఉజీజ్, ఉజీజ్ 

కుమారుడు జెరహయ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:52 => జెరహయ్ కుమారుడు మెరాయోతు, మెరాయోతు కుమారుడు 

అమరాయ్, అమరాయ్ కుమారుడు అహీటూబు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:55 => యూదా దేశములోని హెబోర్నును దాని చుటుట్నునన్ 

యుపగార్మములును వారికపప్గింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:56 => అయితే ఆ పటట్ణపు పొలములును దాని గార్మములును యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు ఇయయ్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:57 => అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషెట్మో దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

వచనము 30 

తమ పితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు ఎఫార్యిమీయులలో ఇరువదివేల 

ఎనిమిది వందలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

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. 

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

సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచరయ్ చేయుటకై నా సనిన్ధికి వచిచ్ వారే నా 

సనిన్ధిని నిలిచి, కొర్వువ్ను రకత్మును నాకు అరిప్ంచుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహోషువ 10:36 => అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును 

ఎగోల్నునుండి హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

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

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

వచనము 31 
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మనషే ష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై రావలెనని పేరు పేరుగా 

నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:2 => వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ 

రువువ్టకును వింటిచేత అంబులు విడుచుటకును సమరుథ్లైనవారు. 

ఆదికాండము 31:23 => అతడు తన బంధువులను వెంటబెటుట్కొని, యేడు దినముల పర్యాణమంత 

దూరము అతని తరుముకొని పోయి, గిలాదు కొండమీద అతని కలిసికొనెను. 

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. 

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 3:19 => మరియు అబేన్రు బెనాయ్మీనీయులతో ఆలాగున మాటలాడిన తరువాత 

హెబోర్నునకు వచిచ్ ఇశార్యేలువారి దృషిట్కిని బెనాయ్మీనీయులందరి దృషిట్కిని పర్యోజనమైన దానిని 

దావీదునకు పూరిత్గా తెలియచేసెను. 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషుఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

వచనము 32 

ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ 

అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 
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ఆదికాండము 6:4 => ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమిమీదనుండిరి; తరువాతను ఉండిరి. 

దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లతో పోయినపుప్డు వారికి పిలల్లను కనిరి. పూరవ్కాలమందు పేరు 

పొందిన శూరులు వీరే. 

సంఖాయ్కాండము 16:2 => ఇశార్యేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజపర్ధానులునైన 

రెండువందల యేబదిమందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 

వచనము 33 

జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి యుదధ్మునకు పోదగినవారును 

యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము చేయగలవారును 

ఏబదివేలమంది. 

యెహోషువ 17:1 => మనషే ష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషే ష్ 

పెదద్ కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 

యెహోషువ 17:2 => మనషీష్యులలో మిగిలినవారికి, అనగా అబియెజెరీయులకును 

హెలకీయులకును అశీర్యేలీయులకును షెకెమీయులకును హెపెరీయులకును షెమీదీయులకును వారి 

వారి వంశములచొపుప్న వంతువచెచ్ను. వారి వంశములనుబటిట్ యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ యొకక్ 

మగ సంతానమది. 

యెహోషువ 17:3 => మనషే ష్ మునిమనుమడును మాకీరు ఇనుమనుమడును గిలాదు మనుమడును 

హెపెరు కుమారుడునైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు పుటట్లేదు. అతని కుమారెత్ల 

పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్ అనునవి. 

యెహోషువ 17:4 => వారు యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటికిని నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

యెదుటికిని పర్ధానుల యెదుటికిని వచిచ్ మా సహోదరులమధయ్ మాకు సావ్సథ్య్మియయ్వలెనని యెహోవా 
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మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని మనవి చేయగా యెహోషువ యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ వారి తండిర్ యొకక్ 

సహోదరులమధయ్ వారికి సావ్సథ్య్ములిచెచ్ను. 

యెహోషువ 17:5 => కాబటిట్ యొరాద్ను అదద్రినునన్ గిలాదు బాషానులుగాక మనషీష్యులకు 

పదివంతులు హెచుచ్గా వచెచ్ను. 

యెహోషువ 17:6 => ఏలయనగా మనషీష్యుల సతరీ సంతానమును వారి పురుష సంతానమును 

సావ్సథ్య్ములు పొందెను. గిలాదుదేశము తకిక్న మనషీష్యులకు సావ్సథ్య్మాయెను. 

యెహోషువ 17:7 => మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ 

మికెమ్తావరకును దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 17:8 => తపూప్యదేశము మనషీష్యులదాయెను; అయితే మనషీష్యుల సరిహదుద్లోని 

తపూప్య ఎఫార్యిమీయులదాయెను. 

యెహోషువ 17:9 => ఆ సరిహదుద్ కానా యేటి దకిష్ణదికుక్న ఆ యేటివరకు వాయ్పించెను. 

మనషీష్యుల ఊళల్లో ఆ ఊళుల్ ఎఫార్యిమీయులకు కలిగెను; అయితే మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆ 

యేటికి ఉతత్రముగా సముదర్మువరకు వాయ్పించెను. దకిష్ణ భూమి ఎఫార్యిమీయులకును ఉతత్రభూమి 

మనషీష్యులకును కలిగెను. 

యెహోషువ 17:10 => సముదర్ము వారి సరిహదుద్; ఉతత్రదికుక్న అది ఆషేరీయుల సరిహదుద్కును, 

తూరుప్దికుక్న ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్కును నడిచెను. 

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. 

యెహోషువ 17:12 => కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి గనుక 

మనషీష్యులు ఆ పురములను సావ్ధీనపరచుకొనలేక పోయిరి. 

యెహోషువ 17:13 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 
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యెహోషువ 17:14 => అపుప్డు యోసేపు పుతుర్లు యెహోషువతో మా కేల ఒకక్ చీటితో ఒకక్ 

వంతునే సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమే గదా? ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను 

దీవించెనని మనవిచేయగా 

యెహోషువ 17:15 => యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము 

మీకు ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 17:16 => అందుకు యోసేపు పుతుర్లుఆ మనయ్ము మాకు చాలదు; అదియుగాక 

పలల్పుచోటున నివసించు కనానీయుల కందరికి, అనగా బేతెష్యానులోని వారికిని దాని పురములలోని 

వారికిని యెజెర్యేలు లోయలోని వారికిని ఇనుప రథములునన్వనిరి. 

యెహోషువ 17:17 => అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్లైన ఎఫార్యిమీయులను 

మనషీష్యులను చూచి మీరు ఒక విసాత్రజనము, 

యెహోషువ 17:18 => మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ 

మీదే, అది అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు 

ఇ ను ప ర థ ము లుం డి న ను వా రు బ ల వం తు లై యుం డి న ను మీ రు వా రి దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనగలరనెను. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

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

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

వచనము 34 

నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును ఈటెను పటుట్కొనిన వారు ముపప్ది 

యేడువేలమంది. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

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. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

మీకా 6:9 => ఆలకించుడి; యెహోవా పటట్ణమునకు పర్కటన చేయుచునాన్డు. జాఞ్నము గలవాడు నీ 

నామమును లక్షయ్పెటుట్ను, శిక్షనుగూరిచ్న వారత్ను శిక్షను నిరణ్యించిన వానినిగూరిచ్న వారత్ను 

ఆలకించుడి 
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మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

సామెతలు 24:5 => జాఞ్నము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శకిత్మంతుడుగా 

నుండును. 

పర్సంగి 7:19 => పటట్ణమందుండు పదిమంది అధికారులకంటె జాఞ్నము గలవానికి జాఞ్నమే 

యెకుక్వైన ఆధారము. 

పర్సంగి 9:18 => యుదాధ్యుధములకంటె జాఞ్నము శేర్షఠ్ము; ఒక పాపాతుమ్డు అనేకమైన మంచి 

పనులను చెరుపును. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:15 => ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచిచ్రి. 

ఇశాశ్ఖారీయులును బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ 

జనులకు గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 7:4 => వారికి బహుమంది భారయ్లును పిలల్లును కలిగియుండుటచేత వారి 

పితరుల యిండల్ లెకక్ను వారి వంశములలో సేనకు చేరినవారు ముపప్ది ఆరువేలమంది యుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

ఎజార్ 8:16 => అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు 

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 

పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

వచనము 35 

దానీయులలో యుదధ్ సనన్దుధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల ఆరు వందల మంది. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:36 => ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్ సనన్దుధ్లు నలువది 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 
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విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

వచనము 36 

ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్ సనన్దుధ్లు నలువది వేలమంది. 

ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

వచనము 37 

మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు 

వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు 

దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక హృదయమందు కలిగినవారై 

ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:22 => దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది 

బాషానునుండి దుమికి దాటును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న 

మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 

వచనము 38 

ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును రాజుగా నియమింపవలెనని 

కోరియుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:33 => జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి 

యుదధ్మునకు పోదగినవారును యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము 

చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 

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

ఎకుక్నటుల్ అవి గోడలు దాటుచునన్వి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవనిన్యు చకక్గా పోవుచునన్వి  

వచనము 39 

వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము చేసియుండగా వారు దావీదుతోకూడ 

అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షుఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షుఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:3 => ఇశార్యేలునకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న రూబేను కుమారులెవరనగా 

హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => యోవేలు కుమారులలో ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు 

కుమారుడు, గోగునకు షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:5 => షిమీకి మీకా కుమారుడు, మీకాకు రెవాయా కుమారుడు, రెవాయాకు 

బయలు కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => బయలునకు బెయేర కుమారుడు, ఇతడు రూబేనీయులకు పెదద్. 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతని చెరతీసికొనిపోయెను. 

Page  of 637 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => వారి తరముల వంశావళి సరిచూడబడినపుప్డు వారి కుటుంబముల 

చొపుప్న అతని సహోదరులలో ముఖుయ్లుగా తేలినవారు యెహీయేలును, జెకరాయ్యును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:8 => యోవేలు కుమారుడైన షెమకు పుటిట్న ఆజాజు కుమారుడైన 

బెలయును. బెల వంశపువారు అరోయేరునందును నెబోవరకును బయలెమ్యోనువరకును 

కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

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

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 

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

సంఖాయ్కాండము 32:35 => యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

సంఖాయ్కాండము 32:36 => అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 32:37 => రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము 

నెబో బయలెమ్యోను 

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

పేరులు పెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:39 => మనషే ష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని 

పటుట్కొని దానిలోనునన్ అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 32:40 => మోషే మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 
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సంఖాయ్కాండము 32:41 => అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషే ష్ 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 3:12 => అరోన్ను లోయలోనునన్ అరోయేరు మొదలుకొని గిలాదు 

మనెన్ములో సగమును, మనము అపుప్డు సావ్ధీనపరచుకొనిన దేశమును, దాని పురములను 

రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:13 => ఓగు రాజు దేశమైన బాషాను యావతుత్ను గిలాదులో 

మిగిలినదానిని, అనగా రెఫాయీయుల దేశమనబడిన బాషాను అంతటిని అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని 

మనషే ష్ అరధ్గోతర్మునకిచిచ్తిని.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:14 => మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు 

మాయాకాతీయుయొకక్యు సరిహదుద్లవరకు అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ 

వాటికి యాయీరు బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:15 => మాకీరీయులకు గిలాదునిచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:16 => గిలాదు మొదలుకొని అరోన్ను లోయ మధయ్వరకును, యబోబ్కు 

నదివరకును అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 13:7 => తొమిమ్ది గోతర్ములకును మనషే ష్ అరధ్ గోతర్మునకును ఈ దేశమును 

సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్ము. యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్నటుల్ 

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 
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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. 

యెహోషువ 13:14 => లేవి గోతర్మునకే అతడు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా వారితో సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు అరిప్ంపబడు హోమములే వారికి సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 13:15 => వారి వంశములను బటిట్ మోషే రూబేనీయులకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. 

యెహోషువ 13:16 => వారి సరిహదుద్ ఏదనగా, అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు 

మొదలుకొని ఆ లోయలోనునన్ పటట్ణమునుండి మేదెబా యొదద్నునన్ మైదానమంతయు 

యెహోషువ 13:17 => హెషోబ్నును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, దీబోను బామోతబ్యలు 

బేతబ్యలెమ్యోను 

యెహోషువ 13:18 => యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు  

యెహోషువ 13:19 => కిరయ్తాయిము సిబామ్లోయలోని కొండమీది శెరెతష్హరు బెతప్యోరు పిసాగ్ 

కొండచరియలు 

యెహోషువ 13:20 => బెతేయ్షిమోతు అను పటట్ణములును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, 

హెషోబ్నులో ఏలికయు, 

యెహోషువ 13:21 => మోషే జయించినవాడునైన సీహోను వశముననునన్ ఎవీ రేకెము సూరు 

హోరు రేబ అను మిదాయ్నురాజుల దేశమును అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మంతయు వారికి 

సావ్సథ్య్ ముగా ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 13:22 => ఇశార్యేలీయులు బెయోరు కుమారుడును సోదెగాడునైన బిలామును తాము 

చంపిన తకిక్నవారితో పాటు ఖడగ్ముతో చంపిరి. 
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యెహోషువ 13:23 => యొరాద్ను పర్దేశమంతయు రూబేనీయులకు సరిహదుద్; అదియు దానిలోని 

పటట్ణములును గార్మములును రూబేనీయుల వంశముల లెకక్చొపుప్న వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 13:24 => మోషే గాదు గోతర్మునకు, అనగా గాదీయులకు వారి వంశముల చొపుప్న 

సావ్సథ్య్మిచెచ్ను.  

యెహోషువ 13:25 => వారి సరిహదుద్ యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు, రబాబ్కు 

ఎదురుగానునన్ అరోయేరువరకు అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును 

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

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 13:27 => లోయలో బేతారాము బేతిన్మార్ సుకోక్తు సాపోను, అనగా హెషోబ్ను రాజైన 

సీహోను రాజయ్శేషమును తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ను అవతల కినెన్రెతు సముదర్తీరము వరకునునన్ 

యొరాద్ను పర్దేశమును. 

యెహోషువ 13:28 => వారి వంశముల చొపుప్న గాదీయులకు సావ్సథ్య్మైన పటట్ణములును 

గార్మములును ఇవి. 

యెహోషువ 13:29 => మోషే మనషే ష్ అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. అది వారి 

వంశములచొపుప్న మనషీష్యుల అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 13:30 => వారి సరిహదుద్ మహనయీము మొదలుకొని బాషాను యావతుత్ను, బాషాను 

రాజైన ఓగు సరవ్ రాజయ్మును, బాషానులోని యాయీరు పురములైన బాషానులోని అరువది 

పటట్ణములును. 

యెహోషువ 13:31 => గిలాదులో సగమును, అషాత్రోతు ఎదర్యియునను బాషానులో ఓగు రాజయ్ 

పటట్ణములును మనషే ష్ కుమారుడైన మాకీరు, అనగా మాకీరీయులలో సగముమందికి వారి 

వంశములచొపుప్న కలిగినవి. 

యెహోషువ 13:32 => యెరికోయొదద్ తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతలనునన్ మోయాబు 

మైదానములో మోషే పంచి పెటిట్న సావ్సథ్య్ములు ఇవి. 
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యెహోషువ 14:3 => మోషే రెండు గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును యొరాద్ను అవతలి 

సావ్సథ్య్ముల నిచిచ్యుండెను. అతడు వారిలో లేవీయులకు ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు 

యెహోషువ 22:1 => యెహోషువ రూబేనీయులను గాదీయులను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారిని 

పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను 

యెహోషువ 22:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించినదంతయు మీరు చేసియునాన్రు. 

మరియు నేను మీ కాజాఞ్పించిన వాటనిన్టి విషయములో నా మాట వినియునాన్రు. 

యెహోషువ 22:3 => బహుదినములనుండి నేటివరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ననుసరించి నడిచియునాన్రు. 

యెహోషువ 22:4 => ఇపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెపిప్నటుల్ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు. కాబటిట్ మీరిపుప్డు యెహోవా సేవకుడైన మోషే యొరాద్ను అవతల మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగివెళుల్డి. 

యెహోషువ 22:5 => అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన 

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

యెహోషువ 22:7 => మోషే బాషానులో మనషే ష్ అరధ్గోతర్మునకును, యెహోషువ పడమటిదికుక్న 

యొరాద్ను అదద్రిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన అరధ్గోతర్మునకును సావ్సథ్య్ములిచిచ్రి. మరియు 

యెహోషువ వారి నివాసములకు వారిని వెళల్నంపినపుప్డు అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇటల్నెను 

యెహోషువ 22:8 => మీరు మికిక్లి కలిమి గలవారై అతి విసాత్రమైన పశువులతోను వెండితోను 

బంగారుతోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన వసత్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు 

వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల దోపుడు సొముమ్ను మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి. 
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యెహోషువ 22:9 => కాబటిట్ రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారును యెహోవా 

మోషేదావ్రా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తాము సావ్ధీనపరచుకొనిన సావ్సథ్య్భూమియైన గిలాదులోనికి 

వెళుల్టకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి బయలుదేరిరి. 

కనానుదేశమందునన్ యొరాద్ను పర్దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

యెహోషువ 22:10 => రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరథ్గోతర్పువారును అకక్డ 

యొరాద్ను దగగ్ర ఒక బలిపీఠమును కటిట్రి. అది చూపునకు గొపప్ బలిపీఠమే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:18 => రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను 

బలెల్మును ఖడగ్మును ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై 

దండుకు పోతగినవారు నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

వచనము 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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:33 => జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి 

యుదధ్మునకు పోదగినవారును యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము 

చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

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

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:20 => గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు 

సుత్తింపబడును అతడు ఆడు సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును. 

1 సమూయేలు 11:14 => మనము గిలాగ్లునకు వెళిల్ రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల 

సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ సమూయేలు జనులను పిలువగా 

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. 
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2 సమూయేలు 15:10 => అబా ష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబా ష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

1 రాజులు 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

1 రాజులు 4:1 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => ఈ పర్కారము దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి 

తన జనులందరికిని నీతినాయ్యములను జరిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

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

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

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

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 
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వచనము 1 

దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా 

కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

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 సమూయేలు 11:14 => మనము గిలాగ్లునకు వెళిల్ రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల 

సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ సమూయేలు జనులను పిలువగా 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

వచనము 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 

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 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. 

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 రాజులు 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

2 రాజులు 11:20 => మరియు వారు రాజనగరు దగగ్ర అతలాయ్ను ఖడగ్ముచేత చంపిన తరువాత 

దేశపు జనులందరును సంతోషించిరి, పటట్ణమును నిమమ్ళముగా ఉండెను. 

సామెతలు 11:10 => నీతిమంతులు వరిథ్లుల్ట పటట్ణమునకు సంతోషకరము భకిత్హీనులు 

నశించునపుప్డు ఉతాస్హధవ్ని పుటుట్ను. 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 
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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. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వా రేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

2 రాజులు 11:14 => రాజు ఎపప్టి మరాయ్దచొపుప్న ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలుచుటయు, 

అధిపతులును బాకా ఊదువారును రాజునొదద్ నిలువబడుటయు, దేశపు వారందరును సంతోషించుచు 

శృంగధవ్ని చేయుటయు చూచి తన వసత్రములను చింపుకొని దోర్హము దోర్హము అని కేక వేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 
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జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

వచనము 3 

మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; సౌలు దినములలో దానియొదద్ 

మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => గాదీయులగు వీరు సైనయ్మునకు అధిపతులై యుండిరి; వారిలో 

అతయ్లుప్డైనవాడు నూరుమందికి అధిపతి, అతయ్ధికుడైనవాడు వెయియ్మందికి అధిపతి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:20 => అంతట అతడు సికల్గునకు తిరిగిపోవుచుండగా మనషే ష్ 

సంబంధులైన అదాన్ యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జిలెల్తై అను 

మనషే ష్ గోతర్పువారికి అధిపతులు అతని పక్షము చేరిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

2 సమూయేలు 6:1 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల మంది శూరులను 

సమకూరుచ్కొని 

2 రాజులు 23:1 => అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని 

తనయొదద్కు పిలువనంపించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => అపుప్డు రాజైన హిజిక్యా పెందలకడలేచి, పటట్ణపు 

అధికారులను సమకూరుచ్కొని యెహోవా మందిరమునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:29 => వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా 

యెరూషలేములోని పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

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 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పితరుల యింటిపెదద్లు 

సహసార్ధిపతులు శతాధిపతులు అనువారి లెకక్ను గూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల 

విషయములో ఏటేట నెలవంతున రాజునకు సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్ యిరువది 

నాలుగు వేలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => అమజాయ్ యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను వారి వారి పితరుల యిండల్నుబటిట్ సహసార్ధిపతులను 

శతాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పై 

పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను డాళల్ను పటుట్కొని యుదధ్మునకు పోదగినటిట్ యోధులు 

మూడులక్షలమంది కనబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:2 => సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనకుండుటచేతను , జనులు యెరూషలేములో కూడుకొనకుండుటచేతను , 

మొదటినెలయందు పసాక్పండుగ జరుగకపోగా 

నెహెమాయ్ 12:31 => అటుతరువాత నేను యూదుల పర్ధానులను పార్కారముమీదికి తోడుకొని వచిచ్ 

సోత్తర్గీతములు పాడువారిని రెండు గొపప్ సమూహములుగా ఏరప్రచితిని. అందులో ఒక సమూహము 

కుడిపర్కక్ను పెంట గుమమ్ము వైపున పార్కారముమీదను నడిచెను. 

యోబు 29:25 => నేను వారికి పెదద్నై కూరుచ్ండి వారికి మారగ్ములను ఏరప్రచితిని సేనలో 

రాజువలెను దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్వానివలెను నేనుంటిని.  

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 4 

ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక జనులందరును ఆ పర్కారము 

చేయుదుమనిరి. 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

2 రాజులు 9:15 => అయితే యెహోరాము సిరియా రాజైన హజాయేలుతో యుదధ్ము చేయుచుండగా 

సిరియనులవలన తాను పొందిన గాయములను బాగు చేసికొనుటకై యెజెర్యేలు ఊరికి 
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తిరిగివచిచ్యుండెను. అంతట యెహూ నీకనుకూలమైతే ఈ సంగతి తెలియబడకుండునటుల్ ఈ 

పటట్ణములోనుండి యెవనినైనను యెజెర్యేలు ఊరికి తపిప్ంచుకొని పోనియయ్కుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

సామెతలు 15:22 => ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు 

బహుమంది యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

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? 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:7 => జనులు పారిపోయిరనియు, సౌలును అతని కుమారులును 

చనిపోయిరనియు, లోయలోని ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొని తమ పటట్ణములు విడిచి పారిపోగా 

ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ వాటిలో కాపురముండిరి. 
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1 సమూయేలు 31:1 => అంతలో ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల యెదుటనుండి పారిపోయిరి. గిలోబ్వ పరవ్తమువరకు ఫిలిషీత్యులు 

వారిని హతము చేయుచు 

యెషయా 37:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో. కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము.  

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 15:4 => అహరోను సంతతివారిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని 

బంధువులలో నూట ఇరువదిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో 

రెండువందల ఇరువది మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో 

నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => ఎలీషాపాను సంతతివారి కధిపతియగు షెమయాను వాని 

బంధువులలో రెండువందల మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 4:4 => అతిపరిశుదధ్మైన దాని విషయములో పర్తయ్క్షపు గుడారమునందు 

కహాతీయులు చేయవలసిన సేవ యేదనగా 

సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడ డ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:10 => దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన 

కపుప్లో పెటిట్ దండెమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:11 => మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబటట్ను పరచి 

సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో దానిని కపిప్ దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:13 => వారు బలిపీఠపు బూడిద యెతిత్ దానిమీద ధూమర్వరణ్ముగల బటట్ను పరచి 

సంఖాయ్కాండము 4:14 => దానిమీద తమ సేవోపకరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ 

ముండుల్గరిటెలు గినెన్లునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్, సముదర్వతస్ల 

చరమ్మయమైన కపుప్ను దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱఱ్లను తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:16 => యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి 

వచుచ్నవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. 

మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ 

అంతటి పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:17 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 4:18 => మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి 

పర్తేయ్కింపకుడి. 
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సంఖాయ్కాండము 4:19 => వారు అతిపరిశుదధ్మైన దానికి సమీపించినపుప్డు వారు చావక 

బర్దికియుండునటుల్ మీరు వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును 

లోపలికి వచిచ్ పర్తి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 31:4 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ యాజకులును 

లేవీయులును ధైరయ్ము వహించి తమ పని జరుపుకొనునటుల్ ఎవరి భాగములను వారికి 

ఇయయ్వలసినదని యెరూషలేములో కాపురమునన్ జనులకు అతడు ఆజాఞ్పించెను. 

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

ధానయ్ దార్కాష్రసములను నూనెను తేనెను ససయ్ఫలములను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. సమసత్మైన 

వాటిలోనుండియు పదియవ వంతులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:6 => యూదా పటట్ణములలో కాపురమునన్ ఇశార్యేలువారును 

యూదావారును ఎదుద్లలోను గొఱఱ్లలోను పదియవవంతును, తమ దేవుడైన యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వులలో పదియవ వంతును తీసికొనివచిచ్ కుపప్లుగా కూరిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:7 => వారు మూడవ మాసమందు కుపప్లు వేయనారంభించి ఏడవ 

మాసమందు ముగించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:9 => హిజిక్యా ఆ కుపప్లనుగూరిచ్ యాజకులను లేవీయులను ఆలోచన 

యడిగినందుకు సాదోకు సంతతివాడును పర్ధాన యాజకుడునగు అజరాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:11 => హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:12 => వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను 

పదియవ భాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ 

వాటిమీద విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

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

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:16 => ఇదియుగాక గోతర్ములలో మూడు సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారై జనసంఖయ్ సరిచూడబడిన మగవారికందరికిని, వంతులచొపుప్న 

సేవచేయుటకై పర్తిదినము యెహోవా మందిరములోనికి వచుచ్వారందరికిని, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:18 => అనగా నమమ్కమైనవారై తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనిన 

లేవీయులకును, తమ పిలల్లతోను భారయ్లతోను కుమారులతోను కుమారెత్లతోను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:19 => సమాజమంతటను సరిచూడబడిన వారికిని, ఆ యా 

పటట్ణములకు చేరిన గార్మములలోనునన్ అహరోను వంశసుథ్లైన యాజకులకును, వంతులు 

ఏరప్రచుటకు వారు నియమింపబడి యుండిరి. పేళల్చేత చెపప్బడిన ఆ జనులు యాజకులలో 

పురుషులకందరికిని, లేవీయులలో వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన వారికందరికిని వంతులు 

ఏరప్రచుటకు నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:55 => యూదా దేశములోని హెబోర్నును దాని చుటుట్నునన్ 

యుపగార్మములును వారికపప్గింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:56 => అయితే ఆ పటట్ణపు పొలములును దాని గార్మములును యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:57 => అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా 

ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషెట్మో దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:58 => హీలేను దాని గార్మములు, దెబీరు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:59 => ఆషాను దాని గార్మములు, బేతెష్మెషు దాని గార్మములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:61 => కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు , దాను అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు , మనషే ష్ అరధ్గోతర్ 

సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:62 => గెరో ష్ను సంతతివారికి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారు 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండియు 

బాషానునందుండు మనషే ష్ గోతర్సాథ్నములోనుండియు పదుమూడు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:63 => మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండియు 

చీటిచేత పండెర్ండు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:64 => ఈ పర్కారముగా ఇశార్యేలీయులు లేవీయులకు ఈ పటట్ణములను 

వాటి గార్మములను ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:65 => వారు చీటివేసి యూదావారి గోతర్సాథ్నములోనుండియు, 

షిమోయ్నీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు, బెనాయ్మీనీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు పేరు పేరుగా 

చెపప్బడిన ఆ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:66 => కహాతీయులలో కొందరికి ఎఫార్యిము గోతర్ములో పొలిమేర 

పటట్ణములు కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:68 => యొకెమ్యామును దాని గార్మములును బేత హోరోనును దాని 

గార్మములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:69 => అయాయ్లోనును దాని గార్మములును గతిర్మోమ్నును దాని 

గార్మములును వారికియయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:70 => మరియు మనషే ష్ అరధ్గోతర్సాథ్నములోనుండి ఆనేరును దాని 

గార్మములను బిలియామును దాని గార్మములను కహాతీయులకు ఇచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:71 => మరియు గెరో ష్మీయులకు మనషే ష్ అరధ్గోతర్వంశ సాథ్నములోనుండి 

బాషానునందలి గోలానుదాని గార్మములు, అషాత్రోతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:72 => ఇశాశ్ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండి కెదెషు దాని గార్మములు, 

దాబెరతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:73 => రామోతు దాని గార్మములు, ఆనేము దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:74 => ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండి మాషాలు దాని గార్మములు, 

అబోద్ను దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:75 => హుకోక్కు దాని గార్మములు రెహోబు దాని గార్మములు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:76 => నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండి గలిలయలోనునన్ కెదెషు దాని 

గార్మములు, హమోమ్ను దాని గార్మములు, కిరయ్తాయిము దాని గార్మములు ఇయయ్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:77 => మరియు మెరారీయులలో శేషించినవారికి జెబూలూను 

గోతర్సాథ్నములోనుండి రిమోమ్ను దాని గార్మములు, తాబోరు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:78 => యెరికోకు ఆవల యొరాద్నునకు తూరుప్గా ఉండు రూబేను 

గోతర్సాథ్నములోనుండి అరణయ్ములోని బేసెరు దాని గార్మములు, యహజాయు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:79 => కెదేమోతు దాని గార్మములు, మేఫాతు దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:80 => గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని 

గార్మములు, మహనయీము దాని గార్మములు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:81 => హెషోబ్ను దాని గార్మములు, యాజెరు దాని గార్మములు, 

ఇయయ్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:2 => ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు 

నివసించుటకు వారికి పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ 

పలెల్లను లేవీయులకియయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:3 => వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి 

పశువులకును వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:4 => మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ 

మొదలుకొని చుటుట్ వెయియ్ మూరలు 

సంఖాయ్కాండము 35:5 => మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపలనుండి తూరుప్దికుక్న రెండువేల 

మూరలను, దకిష్ణదికుక్న రెండువేల మూరలను, పడమటిదికుక్న రెండువేల మూరలను, ఉతత్రదికుక్న 

రెండువేల మూరలను కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి పురములకు పలెల్లుగా 

నుండును.  

సంఖాయ్ కాండము 3 5 : 6 = > మరియు మీరు లేవీయులకిచుచ్  పురములలో ఆరు 

ఆశర్యపురములుండవలెను . నరహంతుకుడు వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్గా వాటిని 

నియమింపవలెను. అవియు గాక నలువదిరెండు పురములను ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:7 => వాటి వాటి పలెల్లతోకూడ మీరు లేవీయులకు ఇయయ్వలసిన 

పురములనిన్యు నలువది యెనిమిది. 

సంఖాయ్కాండము 35:8 => మీరు ఇచుచ్ పురములు ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములోనుండియే 

ఇయయ్వలెను. మీరు ఎకుక్వైనదానిలో ఎకుక్వగాను, తకుక్వైనదానిలో తకుక్వగాను ఇయయ్వలెను. పర్తి 

గోతర్ము తాను పొందు సావ్సథ్య్ముచొపుప్న, తన తన పురములలో కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:9 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

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

జనులు నా మాటలు మధురమైనవని వాటిని అంగీకరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 
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వచనము 5 

కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది 

మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

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 

కీరత్నలు 132:6 => అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి యాయరు పొలములలో అది 

దొరికెను. 

1 సమూయేలు 14:18 => దేవుని మందసము అపుప్డు ఇశార్యేలీయులయొదద్ ఉండగా దేవుని 

మందసమును ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని సౌలు అహీయాకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 14:36 => అంతట మనము రాతిర్యందు ఫిలిషీత్యులను తరిమి తెలల్వారువరకు 

వారిని కలతపెటిట్, శేషించువాడొకడును లేకుండ చేతము రండి అని సౌలు ఆజఞ్ ఇయయ్గా జనులు నీ 

దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది చేయుమనిరి. అంతట సౌలు యాజకుడు ఇకక్డనే యునాన్డు, దేవుని యొదద్ 

విచారణ చేయుదము రండని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

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

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

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

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

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 6 

కెరూబులమధయ్ నివాసముచేయు దేవుడైన యెహోవా నామము పెటట్బడిన ఆయన మందసమును 

యూదాలోనుండు కిరయ్తాయ్రీము అనబడిన బాలానుండి తీసికొనివచుచ్టకై అతడును 

ఇశార్యేలీయులందరును అచచ్టికి పోయిరి. 

1 సమూయేలు 18:20 => అయితే తన కుమారెత్యైన మీకాలు దావీదు మీద పేర్మ గలిగియుండగా 

సౌలు విని సంతోషించి, 
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2 సమూయేలు 3:36 => జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు 

చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:4 => ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని 

అనుకూలమాయెను. 

ఎసేత్రు 8:5 => రాజవైన తమకు సమమ్తియైనయెడలను, తమ దృషిట్కి నేను దయపొందినదాననై 

రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుకత్ముగా తోచినయెడలను, తమ దృషిట్కి నేను ఇంపైన 

దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంసాథ్నములలో నుండు యూదులను నాశనము 

చేయవలెనని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వార్యించిన తాకీదులచొపుప్న 

జరుగకుండునటుల్ వాటిని రదుద్చేయుటకు ఆజఞ్ ఇయుయ్డి. 

వచనము 7 

వారు దేవుని మందసమును ఒక కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి, అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనివచిచ్రి; 

ఉజా జ్యును అహోయ్యును బండిని తోలిరి. 

1 సమూయేలు 7:1 => అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్ యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి 

కొండయందుండే అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్ దానిని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును 

పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 6:1 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల మంది శూరులను 

సమకూరుచ్కొని 

సంఖాయ్కాండము 34:5 => అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు 

వాయ్పించును. 

సంఖాయ్కాండము 34:6 => పడమటి సరిహదుద్ ఏదనగా మహాసముదర్ము, అదే మీకు పడమటి 

సరిహదుద్గా నుండును. 

సంఖాయ్కాండము 34:7 => మీ ఉతత్రపు సరిహదుద్ను మహాసముదర్ముయొదద్నుండి హోరు 

కొండవరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

యెహోషువ 13:4 => దకిష్ణదికుక్న ఆవీయుల దేశమును కనానీయుల దేశమంతయు, 

సీదోనీయులదైన మేరా మొదలుకొని ఆఫెకు వరకునన్ అమోరీయుల సరిహదుద్ వరకును 

యెహోషువ 13:5 => గిబీల్యుల దేశమును, హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు మొదలుకొని 

హమాతునకు పోవు మారగ్ము వరకు లెబానోను పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని 

మిశేర్పొతామ్యిము వరకును దేశము మిగిలియునన్ది. 

యెహోషువ 13:6 => మనయ్పు నివాసులనందరిని సీదోనీయులనందరిని నేను ఇశార్యేలీయుల 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. కావున నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

దాని పంచిపెటట్వలెను. 

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. 

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 34:8 => హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 

యెహోషువ 13:5 => గిబీల్యుల దేశమును, హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు మొదలుకొని 

హమాతునకు పోవు మారగ్ము వరకు లెబానోను పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని 

మిశేర్పొతామ్యిము వరకును దేశము మిగిలియునన్ది. 
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1 రాజులు 8 :65 => మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్నది వరకు నునన్ సకల 

పార్ంతములనుండి వచిచ్న ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు 

యెహోవా సముఖమందు ఉతస్వము చేసిరి. 

2 రాజులు 25:21 => బబులోనురాజు హమాతు దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు వారిని 

చంపించెను. ఈ రీతిగా యూదా వారు తమ దేశములోనుండి ఎతిత్కొనిపోబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:6 => కెరూబులమధయ్ నివాసముచేయు దేవుడైన యెహోవా నామము 

పెటట్బడిన ఆయన మందసమును యూదాలోనుండు కిరయ్తాయ్రీము అనబడిన బాలానుండి 

తీసికొనివచుచ్టకై అతడును ఇశార్యేలీయులందరును అచచ్టికి పోయిరి. 

1 సమూయేలు 6:21 => కిరయ్తాయ్రీము కాపురసుథ్లకు దూతలను పంపిఫిలిషీత్యులు యెహోవా 

మందసమును మరల తీసికొనివచిచ్రి; మీరు వచిచ్ మీ దాపునకు దానిని తీసికొని పోవలెనని 

వరత్మానము పంపిరి. 

1 సమూయేలు 7:1 => అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్ యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి 

కొండయందుండే అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్ దానిని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును 

పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

యెహోషువ 9:17 => ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి 

పటట్ణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 

యెహోషువ 18:14 => అకక్డనుండి దాని సరిహదుద్ దకిష్ణమున బెత హోరోనుకును ఎదురుగానునన్ 

కొండనుండి పడమరగా దకిష్ణమునకు తిరిగి అకక్డనుండి యూదా వంశసుథ్ల పటట్ణమైన కిరాయ్తాబ్లు 

అనగా కిరయ్తాయ్రీమువరకు వాయ్పించెను, అది పడమటిదికుక్. 

నాయ్యాధిపతులు 18:12 => అందుచేతను నేటివరకు ఆ సథ్లమునకు దానీయులదండని పేరు. అది 

కిరయ్తాయ్రీమునకు పడమటనునన్ది. 
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2 సమూయేలు 6:2 => బయలుదేరి, కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

అను తన నామము పెటట్బడిన దేవుని మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ 

వారందరితో కూడ బాయిలా యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన 

సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా 

కూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

కీరత్నలు 132:6 => అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి యాయరు పొలములలో అది 

దొరికెను. 

యెషయా 23:3 => షీహోరు నది ధానయ్ము నైలునది పంట సముదర్ముమీద నీలోనికి 

తేబడుచుండెను తూరువలన జనములకు లాభము వచెచ్ను. 

వచనము 8 

దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

యెహోషువ 15:9 => ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ నడికొపుప్నుండియు నెఫోత్య నీళల్యూట 

యొదద్నుండియు ఏఫోర్నుకొండ పురములవరకు వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీమను బాలావరకు 

సాగెను. 

యెహోషువ 15:60 => కిరయ్తాయ్రీమనగా కిరయ్తబ్యలు రబాబ్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా రెండు 

పటట్ణములు. 
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2 సమూయేలు 6:2 => బయలుదేరి, కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

అను తన నామము పెటట్బడిన దేవుని మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ 

వారందరితో కూడ బాయిలా యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 

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

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

సంఖాయ్కాండము 7:89 => మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

వెళిల్నపుప్డు సాక్షయ్పు మందసము మీదనునన్ కరుణాపీఠము మీదనుండి, అనగా రెండు కెరూబుల 

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

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. 

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

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

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. 

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

భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవై 

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

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

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. 

యెహోషువ 9:17 => ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి 

పటట్ణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 

యెహోషువ 18:14 => అకక్డనుండి దాని సరిహదుద్ దకిష్ణమున బెత హోరోనుకును ఎదురుగానునన్ 

కొండనుండి పడమరగా దకిష్ణమునకు తిరిగి అకక్డనుండి యూదా వంశసుథ్ల పటట్ణమైన కిరాయ్తాబ్లు 

అనగా కిరయ్తాయ్రీమువరకు వాయ్పించెను, అది పడమటిదికుక్. 

నాయ్యాధిపతులు 18:12 => అందుచేతను నేటివరకు ఆ సథ్లమునకు దానీయులదండని పేరు. అది 

కిరయ్తాయ్రీమునకు పడమటనునన్ది. 

1 సమూయేలు 6:21 => కిరయ్తాయ్రీము కాపురసుథ్లకు దూతలను పంపిఫిలిషీత్యులు యెహోవా 

మందసమును మరల తీసికొనివచిచ్రి; మీరు వచిచ్ మీ దాపునకు దానిని తీసికొని పోవలెనని 

వరత్మానము పంపిరి. 

1 సమూయేలు 7:1 => అంతట కిరయ్తాయ్రీమువారు వచిచ్ యెహోవా మందసమును తీసికొనిపోయి 

కొండయందుండే అబీనాదాబు ఇంట చేరిచ్ దానిని కాపాడుటకై అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును 

పర్తిషిఠ్ంచిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:50 => ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు 

కుమారులు ఎవరనగా కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని 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 132:6 => అది ఎఫార్తాలోనునన్దని మేము వింటిమి యాయరు పొలములలో అది 

దొరికెను. 

వచనము 9 

వారు కీదోను కళళ్మునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున మందసమును పటుట్కొనవలెనని 

ఉజా జ్ చేయిచాపగా 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:9 => వారు కీదోను కళళ్మునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు 

జారినందున మందసమును పటుట్కొనవలెనని ఉజా జ్ చేయిచాపగా 
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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. 

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. 

1 సమూయేలు 6:7 => కాబటిట్ మీరు కొర్తత్ బండి ఒకటి చేయించి, కాడిమోయని పాడి ఆవులను 

రెంటిని తోలితెచిచ్ బండికి కటిట్ వాటి దూడలను వాటి దగగ్రనుండి యింటికి తోలి 

2 సమూయేలు 6:3 => వారు దేవుని మందసమును కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి గిబియాలోనునన్ 

అబీనాదాబుయొకక్ యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు కుమారులగు ఉజా జ్యును 

అహోయ్యును ఆ కొర్తత్ బండిని తోలిరి. 

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 

1 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసమును బంగారు గడ డ్లును పందికొకుక్ రూపములును 

గల ఆ చినన్ పెటెట్ను బండిమీద ఎతత్గా 
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2 సమూయేలు 6:4 => దేవుని మందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంటనుండి 

తీసికొనిరాగా అహోయ్ దాని ముందర నడిచెను 

యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

వచనము 10 

యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన 

అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని చనిపోయెను. 

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. 
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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 

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. 
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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; 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 6:6 => వారు నాకోను కళల్ము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున ఉజా జ్ 

చేయిచాపి దేవుని మందసమును పటుట్కొనగా 

2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 6:8 => యెహోవా ఉజా జ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా దావీదు వాయ్కులపడి ఆ 

సథ్లమునకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  
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2 సమూయేలు 6:14 => దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 6:15 => ఈలాగున దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను 

బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును తీసికొని వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

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 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 
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2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 6:23 => మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.  

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

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 => కనిషుఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

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. 

1 సమూయేలు 16:23 => దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును పటిట్నపుప్డెలల్ దావీదు 

సితారా చేతపటుట్కొని వాయింపగా దురాతమ్ అతనిని విడిచిపోయెను, అతడు సేదదీరి బాగాయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

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 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

దానియేలు 3:5 => ఏమనగా, బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ సుంఫోనీయ వీణ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

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. 

ఆమోసు 5:23 => మీ పాటల ధవ్ని నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ సవ్రమండలముల నాదము 

వినుట నాకు మనసుస్లేదు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 
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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 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

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 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 33:3 => ఆయననుగూరిచ్ నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో ఇంపుగా వాయించుడి. 

కీరత్నలు 68:24 => దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని 

గమనమును వారు చూచియునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు వాయించుచుండగా 

యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

వచనము 11 

యెహోవా ఉజా జ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు 

నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అని పేరు. 
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2 సమూయేలు 6:6 => వారు నాకోను కళల్ము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున ఉజా జ్ 

చేయిచాపి దేవుని మందసమును పటుట్కొనగా 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

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 20:11 => అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను 

కొటట్గా నీళుల్ సమృదిధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 

1 సమూయేలు 6:19 => బేతెష్మెషువారు యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని 

హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. యెహోవా గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను 

మొతత్గా జనులు దుఃఖాకార్ంతులైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => వారు దేవుని మందసమును ఒక కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి, 

అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనివచిచ్రి; ఉజా జ్యును అహోయ్యును బండిని తోలిరి. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 12 

ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు 

తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

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 
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మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే 

ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 

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. 

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. 

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; 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

1 సమూయేలు 6:19 => బేతెష్మెషువారు యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని 

హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. యెహోవా గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను 

మొతత్గా జనులు దుఃఖాకార్ంతులైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

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 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:11 => అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను 

కొటట్గా నీళుల్ సమృదిధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 

2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 

వచనము 13 

తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి 

కొనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

యోనా 4:4 => అందుకు యెహోవా నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని యడిగెను. 

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

ఆదికాండము 32:32 => అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటిమీది తుంటినరము కొటిట్నందున 

నేటివరకు ఇశార్యేలీయులు తొడగూటిమీద నునన్ తుంటినరము తినరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:6 => బెతప్యోరు యెదుట మోయాబు దేశములోనునన్ లోయలో 

అతడు పాతిపెటట్బడెను. అతని సమాధి యెకక్డనునన్దో నేటివరకు ఎవరికి తెలియదు. 

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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ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2 1 : 1 5 = > యెహోవా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో లోపము 

కలుగజేసియుండుట జనులు చూచి బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడిరి. 

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 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 6:8 => యెహోవా ఉజా జ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా దావీదు వాయ్కులపడి ఆ 

సథ్లమునకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అను పేరు పెటెట్ను. 

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 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

వచనము 14 

దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ మూడు నెలలుండగా యెహోవా 

ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 
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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. 

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 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

Page  of 687 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

2 సమూయేలు 6:8 => యెహోవా ఉజా జ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా దావీదు వాయ్కులపడి ఆ 

సథ్లమునకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 
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వచనము 1 

తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, 

కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

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 జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

2 సమూయేలు 4:3 => అయితే బెయేరోతీయులు గితత్యీమునకు పారిపోయి నేటివరకు అకక్డి 

కాపురసుథ్లైయునాన్రు. 

వచనము 2 
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తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి 

తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని దావీదు గర్హించెను. 

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

యెనిమిదవవాడు. 

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 

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

ఘనపరచుము. 

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

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

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

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

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. 

మలాకీ 3:11 => మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను 

నాశనము చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలములను రాలప్క యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు 
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2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

వచనము 3 

పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను వివాహము చేసికొని యింక 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

2 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

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 
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2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

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 5:8 => సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన 

వరత్మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను 

గూరిచ్యు నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను. 

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 రాజులు 5:10 => హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు 

మార్నులను పంపించగా 

1 రాజులు 5:11 => సొలొమోను హీరామునకును అతని యింటివారి సంరక్షణకును ఆహారముగా 

రెండులక్షల తూముల గోధుమలను మూడువేల ఎనిమిదివందల పళల్ సవ్చఛ్మైన నూనెను పంపించెను. 

ఈ పర్కారము సొలొమోను పర్తి సంవతస్రము హీరామునకు ఇచుచ్చువచెచ్ను. 

1 రాజులు 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => అపుప్డు తూరు రాజైన హీరాము సొలొమోనునకు వార్సి పంపిన 

ఉతత్రమేమనగా యెహోవా తన జనమును సేన్హించి నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 

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

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

సుత్తినొందునుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

1 రాజులు 5:6 => లెబానోనులో దేవదారు మార్నులను నరికించుటకై నాకు సెలవిముమ్; నా 

సేవకులును నీ సేవకులును కలిసి పనిచేయుదురు; మార్నులను నరుకుటయందు సీదోనీయులకు 

సాటియైనవారు మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక 

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 రాజులు 5:10 => హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు 

మార్నులను పంపించగా 

1 రాజులు 5:18 => ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబీల్యులును, హీరాము 

శిలప్కారులును మార్నులను నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరము కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => మరియు లెబానోనునందు మార్నులు కొటుట్టకు మీ పనివారు 

నేరుప్గలవారని నాకు తెలిసేయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => కాగా లెబానోనునుండి సరళమార్నులను దేవదారుమార్నులను 

చందనపుమార్నులను నాకు పంపుము ; నేను కటిట్ంచబోవు మందిరము గొపప్దిగాను 

Page  of 694 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఆశచ్రయ్కరమైనదిగాను ఉండును గనుక నాకు మార్నులు విసాత్రముగా సిదధ్పరచుటకై నా పనివారు మీ 

పనివారితో కూడ పోవుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

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. 
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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. 

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. 

యిరిమ్యా 22:13 => నీతి తపిప్ తన నగరును సాథ్పించువానికి శర్మ; నాయ్యము తపిప్ తన 

మేడగదులను కటిట్ంచుకొనుచు , జీతమియయ్క తన పొరుగువానిచేత ఊరకయే కొలువు 

చేయించుకొనువానికి శర్మ. 
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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? 

వచనము 4 

యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, షమూమ్య షోబాబు నాతాను 

సొలొమోను 

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 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

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 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  

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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సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

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 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 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. 
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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. 

2 సమూయేలు 5:12 => ఇశార్యేలీయులమీద యెహోవా తనున్ రాజుగా సిథ్రపరచెననియు, 

ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ ఆయన జనుల నిమితత్ము, రాజయ్ము పర్బలము చేయుననియు దావీదు 

గర్హించెను. 

వచనము 5 

ఇభారు ఏలీషూవ ఎలాప్లెటు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షుఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబా ష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన 

ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

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

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

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. 

2 సమూయేలు 5:13 => దావీదు హెబోర్నునుండి వచిచ్న తరువాత యెరూషలేములోనుండి యింక 

అనేకమైన ఉపపతున్లను భారయ్లను చేసికొనగా దావీదునకు ఇంకను పెకుక్మంది కుమారులును 

కుమారెత్లును పుటిట్రి 
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1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

పర్సంగి 7:26 => మరణముకంటె ఎకుక్వ దుఃఖము కలిగించునది ఒకటి నాకు కనబడెను; అది 

వలల వంటిదై, ఉరులవంటి మనసుస్ను బంధకములవంటి చేతులును కలిగిన సతరీ; దేవుని దృషిట్కి 

మంచివారైనవారు దానిని తపిప్ంచుకొందురు గాని పాపాతుమ్లు దానివలన పటట్బడుదురు. 

పర్సంగి 7:27 => సంగతుల హేతువు ఏమైనది కనుగొనుటకై నేను ఆ యా కారయ్ములను తరచి 

చూడగా ఇది నాకు కనబడెనని పర్సంగినైన నేను చెపుప్చునాన్ను; అయితే నేను తరచి చూచినను నాకు 

కనబడనిది ఒకటియునన్ది. 

పర్సంగి 7:28 => అదేదనగా వెయియ్ మంది పురుషులలో నేనొకని చూచితిని గాని అంతమంది 

సతరీలలో ఒకతెను చూడలేదు. 

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

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

పర్సంగి 9:9 => దేవుడు నీకు దయచేసిన వయ్రథ్మైన నీ ఆయుషాక్లమంతయు నీవు పేర్మించు నీ 

భారయ్తో సుఖించుము, నీ వయ్రథ్మైన ఆయుషాక్లమంతయు సుఖించుము, ఈ బర్దుకునందు నీవు 

కషట్పడి చేసికొనినదాని యంతటికి అదే నీకు కలుగు భాగము. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

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

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

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

వచనము 6 

నోగహు నెపెగు యాఫీయ  

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. 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 
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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 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 

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. 

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. 

1 రాజులు 1:13 => నీవు రాజైన దావీదునొదద్కు పోయినా యేలినవాడా, రాజా, అవశయ్ముగా నీ 

కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని నీ 
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సేవకురాలనైన నాకు నీవు పర్మాణ పూరవ్కముగా సెలవిచిచ్తివే; అదోనీయా యేలుచుండుట యేమని 

అడుగవలెను. 

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 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 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

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 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 
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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 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

వచనము 7 

ఎలీషామా బెయెలెయ్దా ఎలీపేలెటు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  

2 సమూయేలు 5:15 => నాతాను సొలొమోను ఇభారు ఏలీషూవ నెపెగు యాఫీయ 

వచనము 8 

దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా అభిషేకము చేయబడెనని విని, ఫిలిషీత్యులందరు 

దావీదును వెదకి పటుట్కొనుటకై బయలుదేరగా దావీదు ఆ సంగతి విని వారిని ఎదురొక్నబోయెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 9 

ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 

2 సమూయేలు 5:16 => ఎలీషామా ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు 

జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 
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వచనము 10 

ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను పోయినయెడల నీవు వారిని నాచేతికి అపప్గించుదువా? అని దావీదు 

దేవునియొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా పొముమ్, నేను వారిని నీచేతికి అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 21:11 => ఆకీషు సేవకులు ఈ దావీదు ఆ దేశపు రాజు కాడా? వారు 

నాటయ్మాడుచు గాన పర్తిగానములు చేయుచు సౌలు వేలకొలది హతముచేసెననియు, దావీదు 

పదివేలకొలది హతముచేసెననియు పాడిన పాటలు ఇతని గూరిచ్నవే గదా అని అతనినిబటిట్ రాజుతో 

మాటలాడగా 

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

ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ 

వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 
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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. 

వచనము 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 11:15 => ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు 

అదులాల్ము అను చటుట్రాతికొండ గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము 

రెఫాయీయుల లోయలో దిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 5:18 => ఫలిషీత్యులు దండెతిత్వచిచ్ రెఫాయీము లోయలో వాయ్పింపగా  

2 సమూయేలు 23:13 => మరియు ముపప్దిమంది అధిపతులలో శేర్షుఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 
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ఆదికాండము 14:5 => పదునాలుగవ సంవతస్రమున కదొరాల్యోమెరును అతనితో కూడనునన్ 

రాజులును వచిచ్ అషాత్రోత  కరాన్యిములో రెఫాయీయులను హాములో జూజీయులను షావే 

కిరయ్తాయిము మైదానములో 

యెహోషువ 18:16 => ఉతత్రదికుక్న రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన హినోన్ము లోయ 

యెదుటనునన్ కొండపర్కక్ననుండి దకిష్ణదికుక్న బెన హినోన్ము లోయ మారగ్మున యెబూసీయుల 

పర్దేశమువరకు సాగి ఏన రోగేలువరకు వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:14 => అంతట యెహోవా అతనితటుట్ తిరిగి బలము తెచుచ్కొని వెళిల్ 

మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపుము, నినున్ పంపినవాడను నేనే అని చెపప్గా 

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

ఫిలిషీత్యులకు వినబడినపుప్డు దావీదును పటుట్కొనుటకై ఫిలిషీత్యులందరు వచిచ్రి. దావీదు ఆ 

వారత్విని పార్కారసథ్లమునకు వెళిల్పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:13 => ఫిలిషీత్యులు మరల ఆ లోయలోనికి దిగిరాగా 

వచనము 12 

వారు అచచ్ట తమ దేవతలను విడిచిపెటిట్పోగా వాటిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెనని దావీదు 

సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:14 => దావీదు తిరిగి దేవునియొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు దేవుడు 

నీవు వారిని తరుముకొని పోక వారిని తపిప్ంచుకొని చుటుట్ తిరిగి కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా నిలిచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; 

సౌలు దినములలో దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 

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. 
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1 సమూయేలు 23:3 => దావీదుతో కూడియునన్ జనులు మేము ఇచచ్ట యూదా దేశములో 

ఉండినను మాకు భయముగా నునన్ది; ఫిలిషీత్యుల సైనయ్ములకెదురుగా కెయీలాకు మేము 

వచిచ్నయెడల మరింత భయము కలుగును గదా అని దావీదుతో అనగా 

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. 

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. 

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 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. 
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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. 

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

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

నాయ్యాధిపతులు 4:6 => ఆమె నఫాత్లి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును 

పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవువెళిల్ నఫాత్లీయులలోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది 

మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు రపిప్ంచుము; 

నాయ్యాధిపతులు 4:7 => నేను నీ దగగ్రకు యాబీను సేనాధిపతియైన సీసెరాను అతని రథములను 

అతని సైనయ్మను కీషోను ఏటియొదద్కు కూరిచ్ నీచేతికి అతనిని అపప్గించెదనని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యుండలేదా? అని దెబోరా చెపప్గా 

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 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:14 => అంతట యెహోవా అతనితటుట్ తిరిగి బలము తెచుచ్కొని వెళిల్ 

మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపుము, నినున్ పంపినవాడను నేనే అని చెపప్గా 

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 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

వచనము 13 

ఫిలిషీత్యులు మరల ఆ లోయలోనికి దిగిరాగా 

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. 

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.  

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. 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 
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కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

యోబు 30:14 => గొపప్ గండిగుండ జలపర్వాహము వచుచ్నటుల్ వారు వచెచ్దరు ఆ వినాశములో 

వారు కొటుట్కొనిపోవుదురు. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 5:21 => ఫిలిషీత్యులు తమ బొమమ్లను అచచ్ట విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును 

అతనివారును వాటిని పటుట్కొనిరి. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

వచనము 14 

దావీదు తిరిగి దేవునియొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు దేవుడు నీవు వారిని తరుముకొని పోక వారిని 

తపిప్ంచుకొని చుటుట్ తిరిగి కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా నిలిచి 

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 
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నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:5 => కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను 

పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను 

అగిన్తో కాలచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

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 

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 సమూయేలు 5:21 => ఫిలిషీత్యులు తమ బొమమ్లను అచచ్ట విడిచిపెటిట్ పారిపోగా దావీదును 

అతనివారును వాటిని పటుట్కొనిరి. 
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వచనము 15 

కంబళిచెటల్ కొనలయందు కాళల్చపుప్డు నీకు వినబడునపుప్డు వారితో యుదధ్ము కలుపుటకై 

బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుప్డు వినబడునపుప్డు ఫిలిషీత్యుల దండును హతము చేయుటకై 

దేవుడు నీకు ముందుగా బయలువెళిల్యునాన్డని తెలిసికొనుమని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 

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. 

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 సమూయేలు 23:27 => ఇటుల్ండగా దూత యొకడు సౌలునొదద్కు వచిచ్నీవు తవ్రగా రముమ్, 

ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశములో చొరబడియునాన్రని చెపప్గా 

వచనము 16 

దేవుడు తనకు సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదు చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల సైనయ్మును 

గిబియోను మొదలుకొని గాజెరువరకు తరిమి హతముచేసిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:10 => ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను పోయినయెడల నీవు వారిని నాచేతికి 

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

అపప్గించెదనని సెలవిచెచ్ను. 

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

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

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 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

యెహోషువ 8:4 => వారి కాజాఞ్పించినదేమనగా ఈ పటట్ణమునకు పడమటివైపున మీరు దాని 

పటుట్కొన చూచుచు పొంచియుండవలెను పటట్ణమునకు బహు దూరమునకు వెళల్క మీరందరు 

సిదధ్పడియుండుడి. 

యెహోషువ 8:5 => నేనును నాతోకూడనునన్ జనులందరును పటట్ణమునకు సమీపించెదము, వారు 

మునుపటివలె మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరగా మేము వారియెదుట నిలువక పారిపోదుము. 

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 

యెహోషువ 8:7 => లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ దేవుడైన యెహోవా మీచేతికి దాని 

నపప్గించును. 

యోహాను 9:6 => ఆయన ఇటుల్ చెపిప్ నేలమీద ఉమిమ్వేసి, ఉమిమ్తో బురదచేసి, వాని కనున్లమీద ఆ 

బురద పూసి 
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యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

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

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

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 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

వచనము 17 

కాబటిట్ దావీదు కీరిత్ ఇశార్యేలీయుల పర్దేశములందంతట పర్సిదిధ్యాయెను; యెహోవా అతని 

భయము అనయ్జనులకందరికి కలుగజేసెను. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

2 రాజులు 7:6 => యెహోవా రథముల ధవ్నియు గుఱఱ్ముల ధవ్నియు గొపప్ సమూహపు ధవ్నియు 

సిరియనుల దండునకు వినబడునటుల్ చేయగా వారు మనమీదికి వచుచ్టకై ఇశార్యేలు రాజు 

హితీత్యుల రాజులకును ఐగుపీత్యుల రాజులకును బతెత్మిచిచ్యునాన్డని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు 

చెపుప్కొని 

2 రాజులు 19:7 => అతనిలో ఒక యాతమ్ను నేను పుటిట్ంతును, అతడు వదంతి విని తన 

దేశమునకు వెళిళ్పోవును; తన దేశమందు కతిత్చేత అతని కూలచేయుదును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

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 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

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 

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. 
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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. 

1 సమూయేలు 14:16 => దండువారు చెదిరిపోయి బొతిత్గా ఓడిపోవుట బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో నునన్ సౌలు యొకక్ వేగులవారికి కనబడగా 

1 సమూయేలు 14:17 => సౌలు మీరు లెకక్పెటిట్ మనయొదద్ లేనివారెవరో చూడుడని 

తనయొదద్నునన్ జనులతో చెపెప్ను. వారు లెకక్చూచి యోనాతానును అతని ఆయుధములు 

మోయువాడును లేరని తెలిసికొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:18 => దేవుని మందసము అపుప్డు ఇశార్యేలీయులయొదద్ ఉండగా దేవుని 

మందసమును ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని సౌలు అహీయాకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 14:19 => సౌలు యాజకునితో మాటలాడుచుండగా ఫిలిషీత్యుల దండులో ధవ్ని 

మరి యెకుక్వగా వినబడెను; కాబటిట్ సౌలు యాజకునితో నీ చెయియ్ వెనుకకు తీయుమని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 14:20 => తానును తనయొదద్నునన్ జనులందరును కూడుకొని యుదధ్మునకు 

చొరబడిరి. వారు రాగా ఫిలిషీత్యులు కలవరపడి ఒకరినొకరు హతము చేసికొనుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:21 => మరియు అంతకుమునుపు ఫిలిషీత్యుల వశముననునన్వారై చుటుట్నునన్ 

పార్ంతములలో నుండి వారితోకూడ దండునకు వచిచ్న హెబీర్యులు సౌలు నొదద్ను 

యోనాతానునొదద్ను ఉనన్ ఇశార్యేలీయులతో కలిసికొనవలెనని ఫిలిషీత్యులను విడిచిరి. 

1 సమూయేలు 14:22 => అదియు గాక ఎఫార్యిము మనయ్ములో దాగియునన్ ఇశార్యేలీయులును 

ఫిలిషీత్యులు పారిపోయిరని విని యుదధ్మందు వారిని తరుముటలో కూడిరి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

యెషయా 13:4 => బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహమువలన కలుగు శబద్ము 

వినుడి కూడుకొను రాజయ్ముల జనములు చేయు అలల్రిశబద్ము వినుడి సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా యుదధ్మునకై తన సేనను వూయ్హకర్మముగా ఏరప్రచుచునాన్డు 

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 45:2 => నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్లములను సరాళము చేసెదను. 

ఇతత్డి తలుపులను పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను విడగొటెట్దను. 

మీకా 2:12 => యాకోబు సంతతీ, తపప్క నేను మిముమ్నందరిని పోగుచేయుదును, 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారిని తపప్క సమకూరుచ్దును. బొసార్ గొఱఱ్లు కూడునటుల్ వారిని 

సమకూరుచ్దును, తమ మేతసథ్లములలో వారిని పోగుచేతును, గొపప్ ధవ్ని పుటుట్నటుల్గా మనుషుయ్లు 

విసాత్రముగా కూడుదురు. 

మీకా 2:13 => పార్కారములు పడగొటుట్వాడు వారికి ముందుగా పోవును, వారు గుమమ్మును 

పడగొటిట్ దాని దావ్రా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి 

నాయకుడుగా ఉండును.  

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. 
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యెషయా 52:12 => మీరు తవ్రపడి బయలుదేరరు, పారిపోవురీతిగా వెళల్రు. యెహోవా మీ 

ముందర నడచును ఇశార్యేలు దేవుడు మీ సైనయ్పు వెనుకటి భాగమును కావలికాయును  
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వచనము 1 

దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని మందసమునకు ఒక సథ్లమును 

సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 39:42 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు ఆ పని అంతయు 

చేసిరి. 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

2 సమూయేలు 5:25 => దావీదు యెహోవా తనకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, గెబనుండి 

గెజెరువరకు ఫిలిషీత్యులను తరుముచు హతము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:67 => ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును 

దాని గార్మములును, గెజెరును దాని గార్మములును, 

యెహోషువ 16:10 => అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు 

సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ 

దాసులైయునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:60 => మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, 

అలెల్మెతు దాని గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పదుమూడు. 
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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 2 

మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ చేయుటకును యెహోవా లేవీయులను 

ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్ వారు తపప్ మరి ఎవరును దేవుని మందసమును ఎతత్కూడదని దావీదు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

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

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:25 => నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు ఆకాశము 

కిర్ందనునన్ సమసత్ దేశములవారికిని పుటిట్ంప మొదలుపెటుట్చునాన్ను. వారు నినున్గూరిచ్న 

సమాచారము విని నీయెదుట వణకి మనోవేదన నొందుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:25 => ఏ మనుషుయ్డును మీ యెదుట నిలువడు. తాను మీతో 

చెపిప్నటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీరు అడుగుపెటుట్ దేశమంతటిమీద మీ బెదురు మీభయము 

పుటిట్ంచును. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 2:10 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా 

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 9:24 => అందుకు వారు యెహోషువను చూచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమసత్ 

దేశమును మీకిచిచ్, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశ నివాసులనందరిని నశింపజేయునటుల్ తన 

సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా పార్ణముల 

విషయములో నీవలన మికిక్లి భయపడి యీలాగు చేసితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :10 => భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు 

పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:19 => తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ 

సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి 

సిరియనులు అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 
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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. 

వచనము 3 

అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై 

ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా కూరెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:9 => దావీదు ఆ కోటలో కాపురముండి దానికి దావీదుపురమను పేరు పెటెట్ను. 

మరియు మిలోల్నుండి దిగువకు దావీదు ఒక పార్కారమును కటిట్ంచెను. 

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 14:24 => అయితే రాజు అతడు నా దరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోవలెనని 

ఉతత్రవు చేయగా అబా ష్లోము రాజదరశ్నము చేయక తన ఇంటికి పోయెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన 

సథ్లమునకు దాని తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా 

కూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

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. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

నిరగ్మకాండము 36:8 => ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో 

చేసెను. అతడు వాటిని నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన 

కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను. 

2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

Page  of 727 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

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 

అహరోను సంతతివారిని 

సంఖాయ్కాండము 4:2 => నీవు లేవీయులలో కహాతీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి 

వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:4 => అతిపరిశుదధ్మైన దాని విషయములో పర్తయ్క్షపు గుడారమునందు 

కహాతీయులు చేయవలసిన సేవ యేదనగా 

సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడ డ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 4:9 => మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను 

దాని కతెత్రను దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:10 => దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన 

కపుప్లో పెటిట్ దండెమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:11 => మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబటట్ను పరచి 

సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో దానిని కపిప్ దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:12 => మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని 

వారు తీసికొని నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:13 => వారు బలిపీఠపు బూడిద యెతిత్ దానిమీద ధూమర్వరణ్ముగల బటట్ను పరచి 

సంఖాయ్కాండము 4:14 => దానిమీద తమ సేవోపకరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ 

ముండుల్గరిటెలు గినెన్లునైన బలిపీఠపు ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్, సముదర్వతస్ల 

చరమ్మయమైన కపుప్ను దానిమీద పరచి, దాని మోతకఱఱ్లను తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:15 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును 

పరిశుదధ్సథ్లమును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత 

కహాతీయులు దాని మోయ రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని 

ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు గుడారములో కహాతీయుల భారము. 

సంఖాయ్కాండము 4:19 => వారు అతిపరిశుదధ్మైన దానికి సమీపించినపుప్డు వారు చావక 

బర్దికియుండునటుల్ మీరు వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును 

లోపలికి వచిచ్ పర్తి వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:20 => వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను 

చూచుటకు లోపలికి రాకూడదు.  

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9 => మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి 

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 8:13 => అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను లేవీయులను 

నిలువబెటిట్ యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:14 => అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను; 

లేవీయులు నావారైయుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:25 => అయితే ఏబది ఏండల్ వయసుస్ పొందిన పిమమ్ట వారు ఆ పని మాని 

ఊరకుండవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 8:26 => వారు కాపాడవలసినవాటిని కాపాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములో తమ 

గోతర్పువారితో కూడ పరిచరయ్ చేయవలెనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయులు కాపాడవలసిన 

వాటివిషయము నీవు వారికి ఆలాగు నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడ డ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

Page  of 731 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:18 => ఎడతెగక దహనబలులను అరిప్ంచుటకును నైవేదయ్ముల నరిప్ంచుటకును 

బలులను అరిప్ంచుటకును నా సనిన్ధిని యాజకులైన లేవీయులలో ఒకడుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:19 => మరియు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

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

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 10:21 => కహాతీయులు పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచు సాగిరి; అందరు 

వచుచ్లోగా వారు మందిరమును నిలువబెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 20:11 => అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను 

కొటట్గా నీళుల్ సమృదిధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 

2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

1 రాజులు 8:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్ 

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 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును వచిచ్న తరువాత లేవీయులు 

మందసమును ఎతుత్కొనిరి 

వచనము 5 

లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని బంధువులలో నూట 

ఇరువదిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు 

దావీదు ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 

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 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

లేవీయకాండము 9:5 => మోషే ఆజాఞ్పించినవాటిని వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి 

తీసికొనివచిచ్రి. సమాజమంతయు దగగ్రకు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువగా 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషుఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

వచనము 6 

మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో రెండువందల ఇరువది మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

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

బలిపీఠముమీదను ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని 

జరుపుచుండవలెననియు, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:26 => లేవీయులలో అటిట్వారు నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:17 => గెరో ష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల 

చొపుప్న లేవి కుటుంబములు. 

నిరగ్మకాండము 6:20 => అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి 

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

సంఖాయ్కాండము 3:4 => నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని అనాయ్గిన్ 

నరిప్ంచినందున వారు యెహోవా సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు కలుగలేదు గనుక 

ఎలియాజరు ఈతామారును తమ తండిర్యైన అహరోను ఎదుట యాజకసేవ చేసిరి. 

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 

వచనము 7 
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గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమీమ్నాదాబు, వీని కుమారుడు 

కోరహు, కోరహు కుమారుడు అసీస్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:23 => అసీస్రు కుమారుడు ఎలాక్నా, ఎలాక్నా కుమారుడు ఎబాయ్సాపు, 

ఎబాయ్సాపు కుమారుడు అసీస్రు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:24 => అసీస్రు కుమారుడు తాహతు, తాహతు కుమారుడు ఊరియేలు, 

ఊరియేలు కుమారుడు ఉజిజ్యా, ఉజిజ్యా కుమారుడు షావూలు. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

వచనము 8 

ఎలీషాపాను సంతతివారి కధిపతియగు షెమయాను వాని బంధువులలో రెండువందల మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:29 => మెరారి కుమారులలో ఒకడు మహలి, మహలి కుమారుడు లిబీన్, 

లిబీన్ కుమారుడు షిమీ, షిమీ కుమారుడు ఉజా జ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => ఉజా జ్ కుమారుడు షిమాయ్, షిమాయ్ కుమారుడు హగీగ్యా, హగీగ్యా 

కుమారుడు అశాయా. 
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సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

వచనము 9 

హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

వచనము 10 

ఉజీజ్యేలు సంతతివారి కధిపతియగు అమిమ్నాదాబును వాని బంధువులలో నూట పండెర్ండుగురిని 

దావీదు సమకూరెచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => ఎలీషాపాను సంతతివారిలో షిమీ యెహీయేలు, ఆసాపు 

కుమారులలో జెకరాయ్ మతత్నాయ్ 

వచనము 11 

అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు 

షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

Page  of 739 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

వచనము 12 

లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమీమ్నాదాబు, వీని కుమారుడు 

కోరహు, కోరహు కుమారుడు అసీస్రు, 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

వచనము 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 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

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 

1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 15:24 => సాదోకును లేవీయులందరును దేవుని నిబంధన మందసమును 

మోయుచు అతనియొదద్ ఉండిరి. వారు దేవుని మందసమును దింపగా అబాయ్తారు వచిచ్ 

పటట్ణములోనుండి జనులందరును దాటిపోవువరకు నిలిచెను. 

2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 15:26 => 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 15:28 => ఆలకించుము; నీయొదద్నుండి నాకు రూఢియైన వరత్మానము వచుచ్వరకు 

నేను అరణయ్మందలి రేవులదగగ్ర నిలిచియుందును. 

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. 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  
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1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని 

బంధువులలో నూట ఇరువదిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో 

రెండువందల ఇరువది మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో 

నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => ఎలీషాపాను సంతతివారి కధిపతియగు షెమయాను వాని 

బంధువులలో రెండువందల మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఉజీజ్యేలు సంతతివారి కధిపతియగు అమిమ్నాదాబును వాని 

బంధువులలో నూట పండెర్ండుగురిని దావీదు సమకూరెచ్ను. 

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

యెహోషువ 8:33 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులను దీవించుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

పూరవ్ము ఆజాఞ్పించినది జరుగవలెనని, పరదేశులేమి వారిలో పుటిట్నవారేమి ఇశార్యేలీయులందరును 

వారి పెదద్లును వారి నాయకులును వారి నాయ్యాధిపతులును యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయు యాజకులైన లేవీయుల ముందర ఆ మందసమునకు ఈ వైపున ఆ వైపున నిలిచిరి. వారిలో 
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సగముమంది గెరిజీము కొండయెదుటను సగము మంది ఏబాలు కొండయెదుటను నిలువగా 

యెహోషువ 

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 8:3 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును 

ఎతిత్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో 

నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => ఎలీషాపాను సంతతివారి కధిపతియగు షెమయాను వాని 

బంధువులలో రెండువందల మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

వచనము 14 

అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై 

తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:34 => వీరు తమ వంశపటీ ట్ల చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో 

పెదద్లైనవారు. వీరు యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపి, తూరుప్గానునన్ 

రాజవీధిలో వారిని సమకూరిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:15 => రెండవ నెల పదునాలగ్వ దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగుగ్నొంది, తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని దహనబలి పశువులను 

యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 
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యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

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

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

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, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

సంఖాయ్కాండము 10:21 => కహాతీయులు పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచు సాగిరి; అందరు 

వచుచ్లోగా వారు మందిరమును నిలువబెటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9 => మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి 

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

యెహోషువ 3:8 => మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 

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 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 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:4 => ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును వచిచ్న తరువాత లేవీయులు 

మందసమును ఎతుత్కొనిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ 

యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:12 => యోయాకీము దినములలో పితరులలో పర్ధానులైనవారు యాజకులై 

యుండిరి. వారెవరనగా, శెరాయా యింటివారికి మెరాయా, యిరీమ్యా యింటివారికి హననాయ్ 

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 

నెహెమాయ్ 13:22 => అపుప్డు తముమ్ను తాము పవితర్పరచుకొనవలెననియు, విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు వచిచ్ గుమమ్ములను కాచుకొనవలెననియు లేవీయులకు నేను ఆజాఞ్పించితిని. నా దేవా, 

యిందునుగూరిచ్యు ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని నీ కృపాతిశయము చొపుప్న ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 
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హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 15 

తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును 

దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => వారు దేవుని మందసమును ఒక కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి, 

అబీనాదాబు ఇంటనుండి తీసికొనివచిచ్రి; ఉజా జ్యును అహోయ్యును బండిని తోలిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:9 => వారు కీదోను కళళ్మునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు 

జారినందున మందసమును పటుట్కొనవలెనని ఉజా జ్ చేయిచాపగా 

2 సమూయేలు 6:3 => వారు దేవుని మందసమును కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి గిబియాలోనునన్ 

అబీనాదాబుయొకక్ యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు కుమారులగు ఉజా జ్యును 

అహోయ్యును ఆ కొర్తత్ బండిని తోలిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:10 => యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి 

మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని 

చనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => యెహోవా ఉజా జ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు 

వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ సథ్లమునకు నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అని పేరు. 

2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజా జ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 
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2 సమూయేలు 6:8 => యెహోవా ఉజా జ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా దావీదు వాయ్కులపడి ఆ 

సథ్లమునకు పెరెజ 1 ఉజా జ్ అను పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ చేయుటకును 

యెహోవా లేవీయులను ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్ వారు తపప్ మరి ఎవరును దేవుని మందసమును 

ఎతత్కూడదని దావీదు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9 => మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:17 => సమాజకులలో తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొనని వారనేకులుండుటచేత 

యెహోవాకు వాటిని పర్తిషిఠ్ంచుటకై పర్తిషిఠ్ంచుకొనని పర్తివాని నిమితత్ము పసాక్పశువులను 

వధించుపని లేవీయుల కపప్గింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:20 => యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను 

సవ్సథ్పరచెను. 
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సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

1 కొరిందీయులకు 11:2 => మీరు అనిన్ విషయములలో ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నేను మీకు 

అపప్గించిన కటట్డలను గైకొనుచునాన్రని మిముమ్ను మెచుచ్కొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:40 => సమసత్మును మరాయ్దగాను కర్మముగాను జరుగనియుయ్డి. 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

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; 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:11 => అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను 

కొటట్గా నీళుల్ సమృదిధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 2 1 : 1 5 = > యెహోవా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో లోపము 

కలుగజేసియుండుట జనులు చూచి బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడిరి. 

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 6:11 => యెహోవా మందసమును బంగారు గడ డ్లును పందికొకుక్ రూపములును 

గల ఆ చినన్ పెటెట్ను బండిమీద ఎతత్గా 

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 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 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. 
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లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని 

యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు 

వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడ డ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

వచనము 17 

కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన 

ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు కుమారుడైన ఏతానును, 
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నిరగ్మకాండము 25:12 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు 

ఉంగరములు ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములు ఉండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని 

వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:12 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు 

ఉంగరములు ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములు ఉండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని 

వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:13 => తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి 

నిరగ్మకాండము 25:14 => వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ పర్కక్లమీది ఉంగరములలో 

ఆ మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:15 => ఆ మోతకఱఱ్లు ఆ మందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలెను. వాటిని 

దానియొదద్నుండి తీయకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 37:3 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు 

ఉంగరములును ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములుండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని 

తగిలించెను.  

నిరగ్మకాండము 37:4 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు 

రేకులను పొదిగించి 

నిరగ్మకాండము 37:5 => మందసమును మోయుటకు దాని పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ 

మోతకఱఱ్లను చొనిపెను. 

నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:6 => దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు 

నీలవరణ్ముగల బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 
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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. 

1 రాజులు 8:8 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి కనబడునంత 

పొడవుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు అకక్డనే యునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 25:13 => తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

1 దినవృతాత్ంతములు 13:10 => యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి 

మందసము నొదద్కు చాపగా ఆయన అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని 

చనిపోయెను. 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళిల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

వచనము 18 

వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు 

యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని 

దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా నియమించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

ఎజార్ 7:24 => మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును , దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు 

నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము 

కాదని తెలిసికొనుడి. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

ఎజార్ 7:26 => నీ దేవుని ధరమ్శాసత్రము గాని, రాజుయొకక్ చటట్ము గాని, గైకొననివాడెవడో తవ్రగా 

విచారణ చేసి, మరణశిక్షయైనను సవ్దేశ తాయ్గమైనను ఆసిత్ జపిత్యైనను ఖైదునైనను వానికి 

విధింపవలెను. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

ఎజార్ 7:28 => నా దేవుడైన యెహోవా హసత్ము నాకు తోడుగా ఉనన్ందున నేను బలపరచబడి, 

నాతోకూడ వచుచ్టకు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులను సమకూరిచ్తిని. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

Page  of 756 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

1 తిమోతి 3:1 => ఎవడైనను అధయ్క్ష పదవిని ఆశించినయెడల అటిట్వాడు దొడ డ్పనిని 

అపేకిష్ంచుచునాన్డను మాట నమమ్దగినది. 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 3:4 => సంపూరణ్మానయ్త కలిగి తన పిలల్లను సావ్ధీనపరచుకొనుచు, తన యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువాడునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

1 తిమోతి 3:9 => విశావ్స మరమ్మును పవితర్మైన మనసాస్కిష్తో గైకొనువారై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:10 => మరియు వారు మొదట పరీకిష్ంపబడవలెను; తరువాత వారు అనిందుయ్లైతే 

పరిచారకులుగా ఉండవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 
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1 తిమోతి 3:12 => పరిచారకులు ఏకపతీన్ పురుషులును, తమ పిలల్లను తమ యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువారునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

1 తిమోతి 3:14 => శీఘర్ముగా నీయొదద్కు వతుత్నని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా 

మహతునకు పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

నెహెమాయ్ 12:36 => అతని బంధువులగు షెమయా అజరేలు మిలలై గిలలై మాయి నెతనేలు 

యూదా హనానీ అనువారు. వీరు దైవజనుడగు దావీదు యొకక్ వాదయ్ములను వాయించుచు పోయిరి; 

వారిముందర శాసిత్యగు ఎజార్యును నడిచెను. 

నెహెమాయ్ 12:46 => పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల 

విషయములోను పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 

Page  of 761 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 
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మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

2 సమూయేలు 6:15 => ఈలాగున దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను 

బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును తీసికొని వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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 
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వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:19 => కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు 

లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 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 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 
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కీరత్నలు 68:24 => దేవా, నీ గమనమును పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పోవు నా రాజగు దేవుని 

గమనమును వారు చూచియునాన్రు. చుటుట్ను కనయ్కలు తంబురలు వాయించుచుండగా 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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. 

వచనము 19 

పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల తాళములు వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

Page  of 765 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 సమూయేలు 8:2 => అతని జేయ్షఠ్ కుమారుని పేరు యోవేలు; రెండవవాని పేరు అబీయా, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

కీరత్నలు 73:1 => ఇశార్యేలుయెడల శుదధ్హృదయులయెడల నిశచ్యముగా దేవుడు 

దయాళుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 83:1 => దేవా, ఊరకుండకుము దేవా, మౌనముగా ఉండకుము ఊరకుండకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 
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1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => ఎలీషాపాను సంతతివారిలో షిమీ యెహీయేలు, ఆసాపు 

కుమారులలో జెకరాయ్ మతత్నాయ్ 

ఎజార్ 2:41 => గాయకులలో ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది యెనమండుగురు, 

వచనము 20 

జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు మయశేయా బెనాయా అనువారు 

హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

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 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

2 రాజులు 12:9 => అంతట యాజకుడైన యెహోయాదా ఒక పెటెట్ను తెచిచ్ దాని మూతకు బెజజ్ము 

చేసి, బలిపీఠము దగగ్రగా యెహోవా మందిరములో పర్వేశించు వారి కుడిపారశ్వ్మందు దాని నుంచగా 

దావ్రము కాయు యాజకులు యెహోవా మందిరములోనికి వచిచ్న దర్వయ్మంతయు అందులో వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని 

గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

Page  of 771 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

వచనము 21 

మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు 

రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

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 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

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 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను 

సంతతివారిలో షెమయా ఉజీజ్యేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి. 

వచనము 22 

లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు గటిట్వాడైనందున అతడు 

మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

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 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

వచనము 23 

బెరెకాయ్యును ఎలాక్నాయును మందసమునకు ముందు నడుచు కావలివారుగాను 

Page  of 774 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

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 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

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; 

కీరత్నలు 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 
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కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 6:1 => యెహోవా, నీ కోపముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము నీ ఉగర్తతో ననున్ శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

వచనము 24 

షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని 

మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ 

కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

కీరత్నలు 33:3 => ఆయననుగూరిచ్ నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో ఇంపుగా వాయించుడి. 

వచనము 25 

దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును యెహోవా నిబంధన మందసమును 

ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, 

అనగా గుడారపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని 

గలిగియుండెను. 
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2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

2 రాజులు 25:18 => రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతి పర్ధానయాజకుడైన శెరాయాను రెండవ 

యాజకుడైన జెఫనాయ్ను ముగుగ్రు దావ్రపాలకులను పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

వచనము 26 

యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు సహాయముచేయగా వారు ఏడు 

కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

యోవేలు 2:15 => సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము పర్తిషిఠ్ంచుడి, వర్తదినము 

నియమించి పర్కటన చేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:23 => బెరెకాయ్యును ఎలాక్నాయును మందసమునకు ముందు నడుచు 

కావలివారుగాను 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 
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బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

2 రాజులు 12:9 => అంతట యాజకుడైన యెహోయాదా ఒక పెటెట్ను తెచిచ్ దాని మూతకు బెజజ్ము 

చేసి, బలిపీఠము దగగ్రగా యెహోవా మందిరములో పర్వేశించు వారి కుడిపారశ్వ్మందు దాని నుంచగా 

దావ్రము కాయు యాజకులు యెహోవా మందిరములోనికి వచిచ్న దర్వయ్మంతయు అందులో వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 
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బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను 

సోత్తర్ము చేసిరి 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

వచనము 27 

దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును పాటకులును పాటకుల పనికి 

విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు ధరించుకొనియుండిరి, 

దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

2 సమూయేలు 6:14 => దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 6:15 => ఈలాగున దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను 

బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును తీసికొని వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

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 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 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 6:23 => మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.  
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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. 

సంఖాయ్కాండము 31:14 => అపుప్డు మోషే యుదధ్సేనలోనుండి వచిచ్న సహసార్ధిపతులును 

శతాధిపతులునగు సేనానాయకులమీద కోపపడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:15 => కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని ముఖుయ్లను 

పిలిపించుకొని, మీ గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయియ్మందికి ఒకడును, 

నూరుమందికి ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను 

నియమించితిని. 

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. 

1 సమూయేలు 10:19 => అయినను మీ దురద్శలనిన్టిని ఉపదర్వములనిన్టిని పోగొటిట్ మిముమ్ను 

రకిష్ంచిన మీ దేవుని మీరు ఇపుప్డు విసరిజ్ంచి మామీద ఒకని రాజుగా నియమింపుమని ఆయనను 

అడిగియునాన్రు. కాబటిట్ యిపుప్డు మీ గోతర్ముల చొపుప్నను మీ కుటుంబముల చొపుప్నను మీరు 

యెహోవా సనిన్ధిని హాజరు కావలెను. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను 

నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:27 => ఈలాగున యెహోవా వారి శతుర్వులమీద వారికి జయము 

అనుగర్హించి వారిని సంతోషపరచెను గనుక యెరూషలేమునకు ఉతస్వముతో మరలవలెనని 

యూదావారును యెరూషలేమువారును వారందరికి ముందు యెహోషాపాతును సాగి వెళిల్రి; 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

2 సమూయేలు 6:15 => ఈలాగున దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను 

బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును తీసికొని వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 28 

ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, 

సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

కీరత్నలు 66:13 => దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచెచ్దను. 

కీరత్నలు 66:14 => నాకు శర్మ కలిగినపుప్డు నా పెదవులు పలికిన మొర్కుక్బడులను నా నోరు 

వచించిన మొర్కుక్బడులను నేను నీకు చెలిల్ంచెదను 
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కీరత్నలు 66:15 => పొటే ట్ళల్ను ధూపమును కొర్వివ్న గొఱఱ్లను తీసికొని నీకు దహనబలులు 

అరిప్ంచెదను. ఎదుద్లను పోతుమేకలను అరిప్ంచెదను.(సెలా). 

సంఖాయ్కాండము 23:1 => అపుప్డు బిలాము ఇకక్డ నేను బలి అరిప్ంచుటకు ఏడు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి, ఇకక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:2 => బిలాము చెపిప్నటుల్ బాలాకు చేయగా, బాలాకును బిలామును పర్తి 

బలిపీఠముమీద ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును దహనబలిగా అరిప్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 23:4 => దేవుడు బిలాముకు పర్తయ్క్షము కాగా అతడు నేను ఏడు బలిపీఠములను 

సిదధ్పరచి పర్తి దానిమీదను ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును అరిప్ంచితినని ఆయనతో చెపప్గా, 

సంఖాయ్కాండము 23:29 => బిలాము ఇకక్డ నాకు ఏడు బలి పీఠములను కటిట్ంచి, యికక్డ ఏడు 

కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 29:32 => ఏడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును 

పానారప్ణమును గాక నిరోద్షమైన యేడు దూడలను రెండు పొటే ట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు 

గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 

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. 

యెహెజేక్లు 45:23 => మరియు ఏడు దినములు అతడు నిరోద్షమైన యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళళ్ను 

తీసికొని, దినమొకటింటికి ఒక యెదుద్ను ఒక పొటే ట్లును దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను; 

మరియు అనుదినము ఒకొక్కక్ మేకపిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను.  

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

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటే ట్లును,  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

యెహోషువ 6:13 => ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని, నిలువక 

యెహోవా మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి, యోధులు వారికి 

ముందుగా నడిచిరి, దండు వెనుకటి భాగము యెహోవా మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు 

వెళుల్చు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:21 => రాజయ్ము కొరకును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకును యూదావారి 

కొరకును పాపపరిహారారథ్బలి చేయుటకై యేడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను ఏడు 

మేకపోతులను వారు తెచిచ్యుంచిరి గనుక అతడు యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటిని అరిప్ంచుడని 

అహరోను సంతతివారగు యాజకులకు ఆజాఞ్పించెను. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

వచనము 29 

యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు 

కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో 

అతని హీనపరచెను.  

1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 6:14 => దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 
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బాకాలతోను, ఆసాపు వంశసుథ్లగు లేవీయులు చేయి తాళములతోను నిలువబడి యెహోవాను 

సోత్తర్ము చేసిరి 

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

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  

యెషయా 3:23 => చేతి అదద్ములను సనన్పునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను 

తీసివేయును.  
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వచనము 1 

ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు దానికొరకు వేయించియునన్ 

గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 6:15 => ఈలాగున దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను 

బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును తీసికొని వచిచ్రి. 

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 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

ఎజార్ 3:10 => శిలప్కారులు యెహోవా మందిరము యొకక్ పునాదిని వేయుచుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన దావీదు నిరణ్యించిన విధిచొపుప్న తమ వసత్రములు ధరించుకొనినవారై యాజకులు 
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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 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 47:3 => ఆయన జనములను మనకు లోపరచును మన పాదములకిర్ంద పర్జలను 

అణగదొర్కుక్ను. 

కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 
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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. 

హోషేయ 5:8 => గిబియాలో బాకానాదము చేయుడి, రామాలో బూర ఊదుడి; బెనాయ్మీనీయులారా 

మీ మీదికి శిక్ష వచుచ్చునన్దని బేతావెనులో బొబబ్పెటుట్డి. 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

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

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటే ట్లును,  

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 29:1 => ఏడవ నెల మొదటితేదిన మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. 

1 సమూయేలు 10:5 => ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 
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వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 

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 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 66:1 => సరవ్లోక నివాసులారా, దేవునిగూరిచ్ సంతోషగీతము పాడుడి. ఆయన నామ 

పర్భావము కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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. 

Page  of 795 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

వచనము 2 

దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన తరువాత అతడు యెహోవా 

నామమున జనులను దీవించి 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:26 => అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును. 

యెహోషువ 4:7 => అది యొరాద్నును దాటుచుండగా యొరాద్ను నీళుల్ ఆపబడెను గనుక యీ రాళుల్ 

చిరకాలము వరకు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండునని వారితో చెపప్వలెను. అది మీకు 

ఆనవాలై యుండును, 

నాయ్యాధిపతులు 20:27 => ఆ దినములలో యెహోవా నిబంధన మందసము అకక్డనే యుండెను. 

1 సమూయేలు 4:3 => కాబటిట్ జనులు పాళెములోనికి తిరిగిరాగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

యెహోవా నేడు మనలను ఫిలిషీత్యుల ముందర ఎందుకు ఓడించెను? షిలోహులో నునన్ యెహోవా 
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నిబంధన మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్ నుంచుకొందము రండి; అది మన మధయ్ 

నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 

యిరిమ్యా 3:16 => మీరు ఆ దేశములో అభివృదిధ్పొంది విసత్రించు దినములలో జనులు యెహోవా 

నిబంధన మందసమని ఇకను చెపప్రు, అది వారి మనసుస్లోనికి రాదు, దానిని జాఞ్పకము చేసికొనరు, 

అది పోయినందుకు చింతపడరు, ఇకమీదట దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

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 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. 
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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 25:44 => సౌలు తన కుమారెత్యైన మీకాలు అను దావీదు భారయ్ను పలీత్యేలను 

గలీల్మువాడైన లాయీషు కుమారునికి ఇచిచ్యుండెను. 

2 సమూయేలు 3:13 => అయితే నీవు ఒకపని చేయవలెను; దరశ్నమునకు వచుచ్నపుప్డు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలును నాయొదద్కు తోడుకొని రావలెను; లేదా నీకు దరశ్నము దొరకదనెను. 

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

ఫిలిషీత్యులలో నూరుమంది ముందోళల్ను తెచిచ్ నేను పెండిల్చేసికొనిన మీకాలును నాకపప్గింపుమని 

చెపుప్డనగా 

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

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

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. 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 
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యిరిమ్యా 30:19 => వాటిలో కృతజఞ్తా సోత్తర్ములను సంభర్మపడువారి సవ్రమును వినబడును, 

జనులు తకుక్వమంది కాకుండ నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను, అలుప్లు కాకుండ నేను వారిని 

ఘనులుగా జేసెదను. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

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 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 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 6:23 => మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.  

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

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 
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కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

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

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటే ట్లును,  

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 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. 

కీరత్నలు 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 

వచనము 3 
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పురుషులకేమి సతరీలకేమి ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక రొటెట్ను ఒక భక్షయ్మును ఒక 

దార్క్షపండల్ అడను పంచిపెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

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. 

Page  of 801 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

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. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

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 8:1 => 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 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

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 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

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

అరిప్ంచెదను. ఎదుద్లను పోతుమేకలను అరిప్ంచెదను.(సెలా). 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 
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వచనము 4 

మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని 

నియమించెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 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. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   
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యెహోషువ 22:6 => అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ 

నివాసములకు పోయిరి. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

1 రాజులు 8:55 => అతడు మహాశబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను. 

1 రాజులు 8:56 => ఎటల్నగా తాను చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు 

నెమమ్ది దయచేసిన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆయన 

చేసిన శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్పోయినదికాదు 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:20 => యెహోవా హిజిక్యా చేసిన పార్రథ్న అంగీకరించి జనులను 

సవ్సథ్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

Page  of 805 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

హెబీర్యులకు 7:7 => తకుక్వవాడు ఎకుక్వ వానిచేత ఆశీరవ్దింపబడునను మాట కేవలము 

నిరాకేష్పమైయునన్ది. 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 5:6 => లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడారమును 

గుడారమందుండు పర్తిషిఠ్తములగు ఉపకరణములనిన్టిని తీసికొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

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. 

వచనము 5 

వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, యెమీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు 

మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను 

వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను వాయించువాడు. 
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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. 

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. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

వచనము 6 
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బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు 

ఊదువారు. 

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 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

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 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

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 

Page  of 809 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

కీరత్నలు 37:1 => చెడ డ్వారిని చూచి నీవు వయ్సనపడకుము దుషాక్రయ్ములు చేయువారిని చూచి 

మతస్రపడకుము. 

కీరత్నలు 70:1 => దేవా, ననున్ విడిపించుటకు తవ్రగా రముమ్ యెహోవా, నా సహాయమునకు 

తవ్రగా రముమ్. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 105:5 => ఆయన దాసుడైన అబార్హాము వంశసుథ్లారా ఆయన యేరప్రచుకొనిన యాకోబు 

సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 
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కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

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 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:14 => అతడు తన తండిర్యైన దావీదు చేసిన నిరణ్యమునుబటిట్ వారి వారి 

సేవాధరమ్ములను జరుపుకొనుటకై వారి వారి వంతుల చొపుప్న యాజకులను వారి సేవకును, 
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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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

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 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 
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కీరత్నలు 30:4 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన పరిశుదధ్మైన జాఞ్పకారథ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి.  

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

వచనము 7 

ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, దావీదు ఆసాపుచేతికిని వాని 

బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

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. 

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. 

1 సమూయేలు 10:5 => ఈలాగున పోవుచు ఫిలిషీత్యుల దండు కాపువారుండు దేవుని కొండకు 

చేరుదువు, అచచ్ట ఊరిదగగ్రకు నీవు రాగానే, సవ్రమండలము తంబుర సనాన్యి సితారా 
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వాయించువారి వెనుక ఉనన్తమైన సథ్లమునుండి దిగివచుచ్ పర్వకత్ల సమూహము నీకు కనబడును, 

వారు పర్కటన చేయుచు వతుత్రు; 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని 

గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు 

మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు అయిదవవాడు, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:19 => కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు 

లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

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 

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 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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. 

వచనము 8 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి ఆయన 

కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 
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సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

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 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

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. 

వచనము 9 

ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ 

చేయుడి. 

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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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 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

కీరత్నలు 68:26 => సమాజములలో దేవుని సుత్తించుడి ఇశార్యేలులోనుండి ఉదభ్వించినవారలారా, 

పర్భువును సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  
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సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

వచనము 10 

ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను వెదకువారు హృదయమునందు 

సంతోషించుదురు గాక.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:22 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి 

నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

కీరత్నలు 105:2 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ము 

లనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

కీరత్నలు 105:5 => ఆయన దాసుడైన అబార్హాము వంశసుథ్లారా ఆయన యేరప్రచుకొనిన యాకోబు 

సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 105:6 => ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను ఆయననోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 
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కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:13 => వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజయ్మునుండి మరియొక 

రాజయ్మునకు తిరుగులాడుచుండగా 

కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

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

రాజులను గదిద్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:23 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అనుదినము 

ఆయన రక్షణను పర్కటించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:33 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు 

వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 

కీరత్నలు 96:1 => యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి సరవ్భూజనులారా, యెహోవామీద పాడుడి 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 96:4 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము పొందతగినవాడు 

సమసత్ దేవతలకంటెను ఆయన పూజనీయుడు. 

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

సృజించినవాడు. 
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కీరత్నలు 96:6 => ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలసౌందరయ్ములు ఆయన 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 

ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  
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కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

కీరత్నలు 105:2 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ము 

లనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

కీరత్నలు 105:5 => ఆయన దాసుడైన అబార్హాము వంశసుథ్లారా ఆయన యేరప్రచుకొనిన యాకోబు 

సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 105:6 => ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను ఆయననోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:13 => వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజయ్మునుండి మరియొక 

రాజయ్మునకు తిరుగులాడుచుండగా 
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కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

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

రాజులను గదిద్ంచెను. 

యెషయా 12:4 => యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును పర్కటించుడి జనములలో ఆయన 

కిర్యలను పర్చురము చేయుడి ఆయన నామము ఘనమైనదని జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:3 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 

నాయ్యమునుబటిట్ నీవు జనములకు తీరుప్ తీరుచ్దువు భూమిమీదనునన్ జనములను ఏలెదవు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 
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కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

కీరత్నలు 78:6 => యథారథ్హృదయులు కాక దేవుని విషయమై సిథ్రమనసుస్ లేనివారై తమ 

పితరులవలె తిరుగబడకయు 

కీరత్నలు 145:5 => మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

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. 

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 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 
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కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 118:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

వచనము 11 

యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

కీరత్నలు 96:1 => యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి సరవ్భూజనులారా, యెహోవామీద పాడుడి 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 
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కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

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. 

మతత్యి 26:30 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవల కొండకు వెళిల్రి. 

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

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. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 
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కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 145:4 => ఒక తరమువారు మరియొక తరమువారియెదుట నీ కిర్యలను కొనియాడుదురు 

నీ పరాకర్మకిర్యలను తెలియజేయుదురు 

కీరత్నలు 145:5 => మహోనన్తమైన నీ పర్భావమహిమను నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను 

కీరత్నలు 145:6 => నీ భీకరకారయ్ముల వికర్మమును మనుషుయ్లు వివరించెదరు నేను నీ 

మహాతమ్య్మును వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

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 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:23 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అనుదినము 

ఆయన రక్షణను పర్కటించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 47:6 => దేవుని కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి. 

వచనము 12 

ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 
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కీరత్నలు 34:2 => యెహోవానుబటిట్ నేను అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని 

సంతోషించెదరు. 

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

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 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 1:31 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను అని 

వార్యబడినది నెరవేరునటుల్ దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జాఞ్నమును నీతియు పరిశుదధ్తయు 

విమోచనమునాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 
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నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

కీరత్నలు 33:21 => మన పార్ణము యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయనే మనకు 

సహాయమును మనకు కేడెమునై యునాన్డు.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

వచనము 13 

ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన సూచక కిర్యలను ఆయన నోటి 

తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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ఆమోసు 5:6 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి; అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు, ఆశర్యింపనియెడల 

బేతేలులో ఎవరును ఆరిప్వేయలేకుండ అగిన్ పడినటుల్ ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని 

నాశనము చేయును. 

జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => నా దేవా, యెహోవా, బలమునకాధారమగు నీ మందసమును 

దృషిట్ంచి లెముమ్; నీ విశార్ంతి సథ్లమందు పర్వేశించుము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు రక్షణ 

ధరించుకొందురుగాక; నీ భకుత్లు నీ మేలునుబటిట్ సంతోషింతురు గాక. 

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

కీరత్నలు 78:61 => ఆయన తన బలమును చెరకును, తన భూషణమైనదానిని విరోధులచేతికిని 

అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 27:8 => నా సనిన్ధి వెదకుడని నీవు సెలవియయ్గా యెహోవా, నీ సనిన్ధి నేను వెదకెదనని నా 

హృదయము నీతో అనెను.  

కీరత్నలు 27:9 => నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా 

సహాయుడవు నీవే రక్షణకరత్వగు నా దేవా, ననున్ దిగనాడకుము ననున్ విడువకుము  

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:25 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు 

ఇశార్యేలువారిలోనుండియు వచిచ్న సమాజపువారందరును, ఇశార్యేలు దేశములోనుండి వచిచ్ 

యూదాలో కాపురమునన్ అనుయ్లును సంతోషించిరి. 

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.  

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

వచనము 14 

ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట జరుగుచునన్వి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు  
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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 119:20 => నీ నాయ్యవిధులమీద నాకు ఎడతెగని ఆశకలిగియునన్ది దానిచేత నా 

పార్ణము కీష్ణించుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 119:137 => (సాదె) యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడవు నీ నాయ్యవిధులు యథారథ్ములు 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

పర్కటన 16:7 => అందుకు అవును పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ తీరుప్లు సతయ్ములును 

నాయ్యములునై యునన్వని బలిపీఠము చెపుప్ట వింటిని. 

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. 

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 13:3 => మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి 

వచిచ్న దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు 

భూమియందంతట జరుగుచునన్వి. 
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ఎసేత్రు 9:20 => మొరెద్కై యీ సంగతులనుగూరిచ్ రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సంసాథ్నములనిన్టికి 

సమీపముననేమి దూరముననేమి నివసించియునన్ యూదులకందరికి పతిర్కలను పంపి 

కీరత్నలు 9:1 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాను సుత్తించెదను యెహోవా, నీ 

అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని నేను వివరించెదను. 

కీరత్నలు 77:11 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములను, పూరవ్ము జరిగిన నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొందును 

యెషయా 43:18 => మునుపటివాటిని జాఞ్పకము చేసికొనకుడి పూరవ్కాలపు సంగతులను 

తలంచుకొనకుడి. 

వచనము 15 

మీ సంఖయ్ కొదిద్గాను మీరు సవ్లప్ సంఖయ్గల జనులుగాను కనాను దేశములో అనుయ్లుగాను ఉండగా 

కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా దాని నీకిచెచ్దనని 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 35:10 => అపుప్డు దేవుడు అతనితో నీ పేరు యాకోబు; ఇకమీదట నీ పేరు యాకోబు 

అనబడదు; నీ పేరు ఇశార్యేలు అని చెపిప్ అతనికి ఇశార్యేలు అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 35:11 => మరియు దేవుడు నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నీవు ఫలించి అభివృదిధ్ 

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

కీరత్నలు 135:4 => యెహోవా తనకొరకు యాకోబును ఏరప్రచుకొనెను తనకు సవ్కీయధనముగా 

ఇశార్యేలును ఏరప్రచుకొనెను. 

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 

2 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 
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యెషయా 43:20 => నేను ఏరప్రచుకొనిన పర్జలు తార్గుటకు అరణయ్ములో నీళుళ్ పుటిట్ంచుచునాన్ను 

ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచునాన్ను అడవి జంతువులును అడవి కుకక్లును నిపుప్కోళుల్ను ననున్ 

ఘనపరచును  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

వచనము 16 

ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

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 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

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

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 118:28 => నీవు నా దేవుడవు నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీవు నా దేవుడవు 

నినున్ ఘనపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా ఆయన 

ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా 

కీరత్నలు 48:10 => దేవా, నీ నామము ఎంత గొపప్దో నీ కీరిత్యు భూదిగంతములవరకు అంత 

గొపప్ది నీ కుడిచెయియ్ నీతితో నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 48:11 => నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ సీయోను పరవ్తము సంతోషించునుగాక యూదా 

కుమారెత్లు ఆనందించుదురుగాక.  
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కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 97:9 => ఏలయనగా యెహోవా, భూలోకమంతటికి పైగా నీవు మహోనన్తుడవై యునాన్వు 

సమసత్ దేవతలకు పైగా నీవు అతయ్ధికమైన ఔనన్తయ్ము పొందియునాన్వు.  

వచనము 17 

ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 44:17 => ఇదంతయు మా మీదికి వచిచ్నను మేము నినున్ మరువలేదు నీ నిబంధన మీరి 

దోర్హులము కాలేదు. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

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

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:9 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, తనున్ పేర్మించి 

తన ఆజఞ్లననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను సిథ్రపరచువాడును వేయి తరములవరకు 

కృపచూపువాడును నమమ్తగిన దేవుడు ననియు, తనున్ దేవ్షించువారిలో పర్తివానిని బహిరంగముగా 

నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నీవు తెలిసికొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:23 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఏ సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసికొనకుండునటుల్ 

మీరు జాగర్తత్పడవలెను. 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 
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వచనము 18 

వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:2 => నాకును నీకును మధయ్ నా నిబంధనను నియమించి నినున్ అతయ్ధికముగా 

అభివృదిధ్పొందించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

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

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

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

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

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. 
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నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:15 => సహోదరులారా, మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; మనుషుయ్డు చేసిన 

ఒడంబడికయైనను సిథ్రపడిన తరువాత ఎవడును దాని కొటిట్వేయడు, దానితో మరేమియు కలుపడు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

హెబీర్యులకు 6:13 => దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నము చేసినపుప్డు తనకంటె ఏ 

గొపప్వానితోడు అని పర్మాణము చేయలేకపోయెను గనుక 

హెబీర్యులకు 6:14 => తనతోడు అని పర్మాణము చేసి నిశచ్యముగా నేను నినున్ ఆశీరవ్దింతును 

నిశచ్యముగా నినున్ విసత్రింపజేతును అని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:15 => ఆ మాట నమిమ్ అతడు ఓరుప్తో సహించి ఆ వాగాద్నఫలము పొందెను. 

హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 
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హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

వచనము 19 

యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్నిబంధనగాను ఆయన ఆ మాటను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 78:10 => వారు దేవుని నిబంధనను గైకొనకపోయిరి ఆయన ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరింపనొలల్క పోయిరి 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:17 => ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా 

కనానీయులు హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు 

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 

యెహోషువ 24:11 => మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు 

యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని. 

యెహోషువ 24:12 => మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడగ్ము కాదు నీ 

విలుల్ కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిదద్రిని తోలివేసెను. మీరు సేదయ్ము చేయని దేశమును 
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యెహోషువ 24:13 => మీరు కటట్ని పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు వాటిలో 

నివసించుచునాన్రు. మీరు నాటని దార్క్షతోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను తినుచునాన్రు. 

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.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యిరిమ్యా 11:2 => మీరు ఈ నిబంధనవాకయ్ములను వినుడి; యూదా మనుషుయ్లతోను 

యెరూషలేము నివాసులతోను నీవీలాగున మాటలాడి తెలియజేయవలెను 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

వచనము 20 

వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి రాజయ్మునకును తిరుగులాడుచుండగా 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

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

పొందుము. జనమును జనముల సమూహమును నీవలన కలుగును; రాజులును నీ గరభ్వాసమున 

పుటెట్దరు. 

ఆదికాండము 35:12 => నేను అబార్హామునకును ఇసాస్కునకును ఇచిచ్న దేశము నీకిచెచ్దను; నీ 

తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

మీకా 2:5 => చీటుల్ వేయగా యెహోవా సమాజములో మీరు పాలుపొందునటుల్ నూలు 

వేయువాడొకడును ఉండడు. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 26:54 => తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. దాని దాని 

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆ యా గోతర్ములకు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  
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వచనము 21 

నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు చేయవదద్నియు సెలవిచిచ్ 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 

వచనము 22 

ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి నిమితత్ము రాజులను గదిద్ంచెను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 20:1 => అకక్డనుండి అబార్హాము దకిష్ణ దేశమునకు తరిల్పోయి కాదేషుకును 

షూరుకును మధయ్ పర్దేశములో నివసించి గెరారులో కొనాన్ళుల్ ఉండెను. 
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ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 46:6 => వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ 

పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

వచనము 23 

సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అనుదినము ఆయన రక్షణను పర్కటించుడి. 

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. 

ఆదికాండము 31:42 => నా తండిర్ దేవుడు, అబార్హాము దేవుడు, ఇసాస్కు భయపడిన దేవుడు నాకు 

తోడైయుండనియెడల నిశచ్యముగా నీవు ననున్ వటిట్చేతులతోనే పంపివేసి యుందువు. దేవుడు నా 

పర్యాసమును నాచేతుల కషట్మును చూచి, పోయిన రాతిర్ నినున్ గదిద్ంచెనని లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:17 => అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని 

యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 7:15 => పొర్దుద్న నీవు ఫరోయొదద్కు వెళుల్ము, ఇదిగో అతడు ఏటిదరికి పోవును. 

నీవు అతనిని ఎదురొక్నుటకు ఏటియొడుడ్న నిలిచి పాముగా చేయబడిన కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని 
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నిరగ్మకాండము 7:16 => అతని చూచి అరణయ్మందు ననున్ సేవించుటకై నా పర్జలను పోనిమమ్ని 

ఆజాఞ్పించుటకు గాను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ననున్ నీయొదద్కు పంపెను. నీవు ఇదివరకు 

వినకపోతివి. 

నిరగ్మకాండము 7:17 => కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు 

తెలిసికొందువని యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని 

కొటుట్దును అది రకత్ముగా మారచ్బడును. 

నిరగ్మకాండము 7:18 => ఏటిలోని చేపలు చచుచ్ను, ఏరు కంపుకొటుట్ను, ఏటి నీళుల్ తార్గుటకు 

ఐగుపీత్యులు అసహయ్పడుదురని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 9:13 => తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు; నీవు తెలల్వారగానే లేచిపోయి ఫరోయెదుట నిలిచి ననున్ సేవించుటకు నా 

జనులను పోనిముమ్. 

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 9:18 => ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను 

కురిపించెదను; ఐగుపు రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ 

వడగండుల్ పడలేదు. 

వచనము 24 
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అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను 

పర్చురించుడి. 

1 రాజులు 19:16 => ఇశార్యేలు వారిమీద నింషీ కుమారుడైన యెహూకు పటాట్భిషేకము 

చేయుము; నీకు మారుగా పర్వకత్యై యుండుటకు ఆబేలెమ్ హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము. 

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

రాజులను గదిద్ంచెను. 

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). 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

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

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

వచనము 25 

యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె 

ఆయన పూజుయ్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

కీరత్నలు 96:1 => యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి సరవ్భూజనులారా, యెహోవామీద పాడుడి 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 
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కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 96:4 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము పొందతగినవాడు 

సమసత్ దేవతలకంటెను ఆయన పూజనీయుడు. 

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

సృజించినవాడు. 

కీరత్నలు 96:6 => ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలసౌందరయ్ములు ఆయన 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 

కీరత్నలు 30:4 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన పరిశుదధ్మైన జాఞ్పకారథ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 12:5 => యెహోవానుగూరిచ్ కీరత్న పాడుడి ఆయన తన మహాతమ్య్మును వెలల్డిపరచెను 

భూమియందంతటను ఇది తెలియబడును.  

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:30 => భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు భూలోకము 

కదలకుండును అపుప్డది సిథ్రపరచబడును. 

కీరత్నలు 66:1 => సరవ్లోక నివాసులారా, దేవునిగూరిచ్ సంతోషగీతము పాడుడి. ఆయన నామ 

పర్భావము కీరిత్ంచుడి 

వచనము 26 

జనముల దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశ వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

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. 

దానియేలు 4:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు లోకమంతట నివసించు సకల జనులకును దేశసుథ్లకును 

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 
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దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 9:16 => నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును 

పర్చురము చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 

కీరత్నలు 9:1 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాను సుత్తించెదను యెహోవా, నీ 

అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని నేను వివరించెదను. 

కీరత్నలు 66:1 => సరవ్లోక నివాసులారా, దేవునిగూరిచ్ సంతోషగీతము పాడుడి. ఆయన నామ 

పర్భావము కీరిత్ంచుడి 

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

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

వచనము 27 

ఘనతా పర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలమును సంతోషమును ఆయనయొదద్ ఉనన్వి.  

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

కీరత్నలు 144:3 => యెహోవా, నీవు నరులను లక్షయ్పెటుట్టకు వారు ఏపాటివారు? నీవు వారిని 

ఎనిన్కచేయుటకు మనషుయ్లు ఏపాటి వారు? 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

కీరత్నలు 144:5 => యెహోవా, నీ ఆకాశమును వంచి దిగిరముమ్ పరవ్తములు పొగ రాజునటుల్ నీవు 

వాటిని ముటుట్ము 
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కీరత్నలు 144:6 => మెరుపులు మెరిపించి వారిని చెదరగొటుట్ము నీ బాణములు వేసి వారిని 

ఓడగొటుట్ము. 

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

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

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

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

యెషయా 40:16 => సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు 

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 
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కీరత్నలు 66:3 => ఈలాగు దేవునికి సోత్తర్ము చెలిల్ంచుడి. నీ కారయ్ములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ 

బలాతిశయమునుబటిట్ నీ శతుర్వులు లొంగి నీయొదద్కు వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 66:4 => సరవ్లోకము నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిత్ంచును నీ నామమునుబటిట్ నినున్ 

కీరిత్ంచును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 66:5 => దేవుని ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చూడ రండి నరులయెడల ఆయన జరిగించు 

కారయ్ములను చూడగా ఆయన భీకరుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 

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

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

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

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 10:6 => యెహోవా, నినున్ పోలినవాడెవడును లేడు, నీవు మహాతమ్య్ము గలవాడవు, నీ 

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 10:9 => తరీ ష్షునుండి రేకులుగా సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును 

తెతుత్రు, అది పనివాని పనియే గదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమర్వరణ్ములుగల 

వసత్రములు వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి పనియే. 

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

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

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 
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సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

2 సమూయేలు 7:22 => కాబటిట్ దేవా యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనత గలవాడవు, నీవంటి 

దేవుడొకడును లేడు; మేము వినిన దానినంతటినిబటిట్ చూడగా నీవు తపప్ దేవుడెవడును లేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:30 => భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు భూలోకము 

కదలకుండును అపుప్డది సిథ్రపరచబడును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

కీరత్నలు 147:5 => మన పర్భువు గొపప్వాడు ఆయన అధిక శకిత్గలవాడు ఆయన జాఞ్నమునకు 

మితిలేదు. 

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 28 

జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 
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లేవీయకాండము 19:4 => మీరు వయ్రథ్మైన దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు పోతవిగర్హములను 

చేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 

కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడ డ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  
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యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  

యెషయా 44:16 => అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ సగముతో మాంసము వండి 

భకిష్ంచియునాన్డు తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా, చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని 

అనుకొనుచునాన్డు  

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

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

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 
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యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

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

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

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

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

యిరిమ్యా 10:14 => తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు, పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానము నొందుచునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, 

అందులో పార్ణమేమియు లేదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

కీరత్నలు 102:25 => ఆదియందు నీవు భూమికి పునాది వేసితివి ఆకాశములు కూడ నీచేతిపనులే. 

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

సమూహములను బయలుదేరజేసి వీటనిన్టికిని పేరులు పెటిట్ పిలుచువాడే గదా. తన అధికశకిత్చేతను 

తనకు కలిగియునన్ బలాతిశయముచేతను ఆయన యొకక్టియైనను విడిచిపెటట్డు.  

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

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

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

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

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

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

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

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

వచనము 29 

యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ములుచేత పుచుచ్కొని ఆయన 

సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట 

సాగిలపడుడి. 

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

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 
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కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

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. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

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 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 28:8 => యెహోవా తన జనులకు ఆశర్యము ఆయన తన అభిషికుత్నికి రక్షణదురగ్ము. 

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  
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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 96:6 => ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలసౌందరయ్ములు ఆయన 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉనన్వి. 

వచనము 30 

భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు భూలోకము కదలకుండును అపుప్డది 

సిథ్రపరచబడును. 

కీరత్నలు 29:1 => దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి పర్భావ మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు 

ఆరోపించుడి 

కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 68:34 => దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన 

ఇశార్యేలుమీద ఏలుచునాన్డు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమునన్ది  

కీరత్నలు 66:1 => సరవ్లోక నివాసులారా, దేవునిగూరిచ్ సంతోషగీతము పాడుడి. ఆయన నామ 

పర్భావము కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 66:2 => ఆయనకు పర్భావము ఆరోపించి ఆయనను సోత్తిర్ంచుడి 

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 
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కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

కీరత్నలు 115:2 => వారి దేవుడేడి అని అనయ్జనులెందుకు చెపుప్కొందురు? 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

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 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  
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ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

కీరత్నలు 31:6 => నేను యెహోవాను నముమ్కొనియునాన్ను వయ్రథ్మైన దేవతలను అనుసరించువారు 

నాకు అసహుయ్లు.  

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 

వచనము 31 

యెహోవా ఏలుచునాన్డని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు ఆనందించునుగాక భూమి 

సంతోషించునుగాక  

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 89:6 => మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుతుర్లలో యెహోవా 

వంటివాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

కీరత్నలు 89:8 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢుయ్డెవడు? నీ 

విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు. 

కీరత్నలు 108:3 => జనులమధయ్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. పర్జలలో నినున్ కీరిత్ంచెదను 

కీరత్నలు 108:4 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశముకంటె ఎతత్యినది నీ సతయ్ము మేఘములంత 

ఎతుత్గానునన్ది. 
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కీరత్నలు 108:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 148:14 => ఆయన తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు. అది ఆయన 

భకుత్లకందరికిని ఆయన చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. 

యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

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. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 
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పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 68:31 => ఐగుపుత్లోనుండి పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు దేవునితటుట్ తమచేతులు 

చాచుకొని పరుగెతిత్వచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  
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యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

కీరత్నలు 100:4 => కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుచు ఆయన గుమమ్ములలో పర్వేశించుడి కీరత్నలు 

పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో పర్వేశించుడి ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన నామమును 

ఘనపరచుడి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 50:2 => పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల సీయోనులోనుండి దేవుడు పర్కాశించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 96:6 => ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలసౌందరయ్ములు ఆయన 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  
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యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 24:25 => నరపుతుర్డా, వారి ఆశర్యమును అతిశయాసప్దమును వారికి కనున్ల 

కింపైనదానిని వారు ఇచఛ్యించు దానిని, వారి కుమారులను కుమారెత్లను నేను తీసివేయు 

దినమునందు నీకు సమాచారము తెలియజేయుటకై తపిప్ంచుకొని వచిచ్న యొకడు నీయొదద్కు 

వచుచ్ను. 

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

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 31:6 => నేను యెహోవాను నముమ్కొనియునాన్ను వయ్రథ్మైన దేవతలను అనుసరించువారు 

నాకు అసహుయ్లు.  

కీరత్నలు 68:34 => దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన 

ఇశార్యేలుమీద ఏలుచునాన్డు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమునన్ది  

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 

వచనము 32 

సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక పొలములును వాటియందుండు సరవ్మును 

సంతోషించునుగాక. యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:23 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అనుదినము 

ఆయన రక్షణను పర్కటించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:25 => యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా 

సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

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. 

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

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

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

గాక 

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

నియమించెను ఏదియు దాని నతికర్మింపదు.  

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.  

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

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

వచనము 33 

భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని 

ఉతస్యించును. 

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

పర్చురపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

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. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 
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లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 93:2 => పురాతనకాలమునుండి నీ సింహాసనము సిథ్రమాయెను సదాకాలము ఉనన్వాడవు 

నీవే 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 
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పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

కీరత్నలు 47:8 => దేవుడు అనయ్జనులకు రాజైయునాన్డు దేవుడు తన పరిశుదధ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

వచనము 34 

యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషుఠ్డు  

కీరత్నలు 98:7 => సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించును గాక లోకమును దాని 

నివాసులును కేకలు వేయుదురు గాక. 

కీరత్నలు 98:8 => ఆయన సనిన్ధిని నదులు చపప్టుల్ కొటుట్నుగాక కొండలు కూడి ఉతాస్హధవ్ని 

చేయునుగాక. 

కీరత్నలు 148:9 => పరవ్తములారా, సమసత్మైన గుటట్లారా, ఫలవృక్షములారా, సమసత్మైన 

దేవదారు వృక్షములారా, 

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

పకుష్లారా, 

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 
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యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

వచనము 35 

దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను చేరుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 17:22 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన 

దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని 

తుర్ంచి అతుయ్నన్త పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 

ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

వచనము 36 

మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ 

అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. 
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ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము నొందునుగాక. ఈలాగున వారు 

పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

ఎజార్ 3:11 => వీరు వంతు చొపుప్న కూడి యెహోవా దయాళుడు, ఇశార్యేలీయుల విషయమై 

ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని పాడుచు యెహోవాను సుత్తించిరి. మరియు యెహోవా 

మందిరము యొకక్ పునాది వేయబడుట చూచి, జనులందరును గొపప్ శబద్ముతో యెహోవాకు 

సోత్తర్ము చేసిరి. 

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 118:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచును ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి 

కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:2 => దేవదేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

Page  of 876 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

కీరత్నలు 136:3 => పర్భువుల పర్భువునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును.  

కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

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

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

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

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 
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కీరత్నలు 136:16 => అరణయ్మారగ్మున ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనివచెచ్ను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:17 => గొపప్ రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:18 => పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:19 => అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:20 => బాషాను రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:21 => ఆయన వారి దేశమును మనకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:22 => తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:23 => మనము దీనదశలోనునన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్పకము చేసికొనెను 

ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:24 => మన శతుర్వులచేతిలోనుండి మనలను విడిపించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

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

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:26 => ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 
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యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆదికాండము 19:16 => అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన 

ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి 

తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

వచనము 37 

అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట 

యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను నియమించెను. ఓబేదెదోమును 

వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 
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కీరత్నలు 14:7 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. యెహోవా చెరలోని తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును, ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

కీరత్నలు 53:6 => సీయోనులోనుండి ఇశార్యేలునకు రక్షణ కలుగునుగాక. దేవుడు చెరలోనునన్ తన 

పర్జలను రపిప్ంచునపుప్డు యాకోబు హరిష్ంచును ఇశార్యేలు సంతోషించును. 

కీరత్నలు 79:9 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, నీ నామ పర్భావమునుబటిట్ మాకు సహాయము చేయుము 

నీ నామమునుబటిట్ మా పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 79:10 => వారి దేవుడెకక్డనునాన్డని అనయ్జనులు పలుకనేల? మేము చూచుచుండగా 

ఓరచ్బడిన నీ సేవకుల రకత్మునుగూరిచ్న పర్తిదండన జరిగినటుల్ అనయ్జనులకు తెలియబడనిముమ్. 

కీరత్నలు 106:47 => యెహోవా మా దేవా, మముమ్ను రకిష్ంపుము మేము నీ పరిశుదధ్ నామమునకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ను నినున్ సుత్తించుచు మేమతిశయించునటుల్ను అనయ్జనులలోనుండి 

మముమ్ను పోగుచేయుము.  

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 43:21 => నా నిమితత్ము నేను నిరిమ్ంచిన జనులు నా సోత్ర్తర్మును పర్చురము చేయుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

కీరత్నలు 44:8 => దినమెలల్ మేము దేవునియందు అతిశయపడుచునాన్ము నీ నామమునుబటిట్ మేము 

నితయ్ము కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము.(సెలా.)  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 1:31 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను అని 

వార్యబడినది నెరవేరునటుల్ దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జాఞ్నమును నీతియు పరిశుదధ్తయు 

విమోచనమునాయెను. 

నెహెమాయ్ 1:9 => అయితే మీరు నావైపు తిరిగి నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచినయెడల, 

భూదిగంతముల వరకు మీరు తోలివేయబడినను అకక్డనుండి సహా మిముమ్ను కూరిచ్, నా నామము 

ఉంచుటకు నేను ఏరప్రచుకొనిన సథ్లమునకు మిముమ్ను రపిప్ంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్తివి గదా. 

కీరత్నలు 33:21 => మన పార్ణము యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్ది ఆయనే మనకు 

సహాయమును మనకు కేడెమునై యునాన్డు.  

యెషయా 17:10 => ఏలయనగా నీవు నీ రక్షణకరత్యగు దేవుని మరచిపోతివి నీ ఆశర్యదురగ్మైన 

నీ శైలమును జాఞ్పకము చేసికొనలేదు అందుచేత నీవు రమయ్మైన వనములను నాటుచు వచిచ్తివి 

వాటిలో అనయ్మైన దార్కాష్వలుల్లను నాటితివి 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

Page  of 881 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

వచనము 38 

యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 రాజులు 8:56 => ఎటల్నగా తాను చేసిన వాగాద్నమంతటినిబటిట్ ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకు 

నెమమ్ది దయచేసిన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేదావ్రా ఆయన 

చేసిన శుభవాగాద్నములో ఒక మాటైన తపిప్పోయినదికాదు 

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 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 
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యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 113:2 => ఇది మొదలుకొని యెలల్కాలము యెహోవా నామము సనున్తింపబడునుగాక. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 
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వచనము 39 

గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

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 16:6 => బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని 

నిబంధన మందసము ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 

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 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

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. 

ఎజార్ 3:4 => మరియు గర్ంథమునుబటిట్ వారు పరణ్శాలల పండుగను నడిపించి,ఏ దినమునకు 

నియమింపబడిన లెకక్చొపుప్న ఆ దినపు దహనబలిని విధి చొపుప్న అరిప్ంపసాగిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:35 => సమాధాన బలి పశువుల కొర్వువ్ను దహనబలి పశువులును 

దహనబలులకు ఏరప్డిన పానారప్ణలును సమృదిధ్గా ఉండెను. ఈలాగున యెహోవా మందిర సేవ 

కర్మముగా జరిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

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 

కీరత్నలు 135:2 => యెహోవా మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో 

నిలుచుండువారలారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

వచనము 40 

ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట 

అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన యాజకులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

వచనము 41 

యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును 

పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:29 => మోషే అరణయ్మందు చేయించిన యెహోవా నివాసపు 

గుడారమును దహనబలిపీఠమును ఆ కాలమందు గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లమందుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => పిమమ్ట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము 

ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండెను. 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 
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1 సమూయేలు 9:12 => అందుకు వారు ఇదిగో అతడు మీ యెదుటనేయునాన్డు, తవ్రగా పోయి 

కలిసికొనుడి; యీ దినముననే అతడు ఈ ఊరికి వచెచ్ను. నేడు ఉనన్తసథ్లమందు జనులకు బలి 

జరుగును గనుక 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

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 42 

బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను 

వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును యెదూతూనును అతడు నియమించెను. 

మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:38 => నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి 

రెండు గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:42 => ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ 

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

సంఖాయ్కాండము 28:3 => మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన 

దహనబలి రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

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

పిండిలో పదియవవంతు నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:6 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా సీనాయి కొండమీద 

నియమింపబడిన నితయ్మైన దహనబలి. 

సంఖాయ్కాండము 28:7 => ఆ మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలసిన పానారప్ణము ముపాప్వు; 

పరిశుదధ్సథ్లములో మదయ్మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా పోయింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:8 => ఉదయ నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును అరిప్ంచినటుల్ యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా ఆ రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను సాయంకాలమందు అరిప్ంపవలెను. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 
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అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:3 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడియునన్ 

విధినిబటిట్ జరుగు ఉదయాసత్మయముల దహనబలులను విశార్ంతిదినములకును అమావాసయ్లకును 

నియామక కాలములకును ఏరప్డియునన్ దహనబలులను అరిప్ంచుటకై తనకు కలిగిన ఆసిత్లోనుండి 

రాజు ఒక భాగమును ఏరాప్టుచేసెను. 

ఎజార్ 3:3 => వారు దేశమందు కాపురసుథ్లైన వారికి భయపడుచు, ఆ బలిపీఠమును దాని పురాతన 

సథ్లమున నిలిపి, దానిమీద ఉదయమునను అసత్మయమునను యెహోవాకు దహన బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రి 

యెహెజేక్లు 46:13 => మరియు పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను; అనుదినము ఉదయమున దానిని అరిప్ంపవలెను. మరియు అనుదినము ఉదయమున 

దానితో నైవేదయ్ము చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:14 => అది ఎటల్నగా తూమెడు గోధుమపిండిలో ఆరవ పాలును పిండి కలుపుటకు 

పడి నూనెయు నుండవలెను; ఇవి ఎవరును రదుద్పరచలేని నితయ్మైన కటట్డలు. 

యెహెజేక్లు 46:15 => గొఱఱ్పిలల్లను నైవేదయ్మును నూనెను అనుదినము ఉదయముననే 

నితయ్దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

ఆమోసు 4:4 => బేతేలునకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయుడి, గిలాగ్లునకు పోయి మరి యెకుక్వగా 

తిరుగుబాటు చేయుడి, పర్తి పార్తఃకాలమున బలులు తెచిచ్ మూడేసి దినములకొకసారి దశమ 

భాగములను తెచిచ్ అరిప్ంచుడి. 
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సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

వచనము 43 

తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి; దావీదును తన యింటివారిని దీవించుటకై 

వారియొదద్కు పోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా 

కుమారుడు, బయశేయా మలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు 

అదాయా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:45 => హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:46 => హిలీక్యా అమీ జ్ కుమారుడు, అమీ జ్ బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు 

కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:31 => మనషే ష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై 

రావలెనని పేరు పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 1:17 => పేళల్చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను మోషే అహరోనులు 

పిలుచుకొని రెండవ నెల మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 

ఎజార్ 8:20 => మరియు లేవీయులు చేయవలసిన సేవలో తోడప్డుటకై దావీదును అధిపతులును 

నిరణ్యించిన నెతీనీయులలో రెండువందల ఇరువదిమంది వచిచ్రి. వీరందరును పేరుల్ ఉదాహరింపబడి 

నియమింపబడినవారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:34 => యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళిల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 
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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 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 
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కీరత్నలు 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 136:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యెహెజేక్లు 40:44 => లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు 

గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా 

చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 900 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

వచనము 1 

దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన 

నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

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. 

కీరత్నలు 150:6 => సకలపార్ణులు యెహోవాను సుత్తించుదురు గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  

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 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 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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 
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వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:19 => కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు 

లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

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. 

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 

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 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

కీరత్నలు 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

వచనము 2 

నాతాను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు, నీ హృదయమందునన్దంతయు చేయుమని దావీదుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళిల్పోయిరి. 

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 

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. 

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. 
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కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

వచనము 3 

ఆ రాతిర్యందు దేవుని వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

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 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 
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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 7:10 => 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 

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. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 7:17 => తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను 

దావీదునకు వరత్మానము తెలియజెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 

దానియేలు 4:4 => నెబుకదెన్జరను నేను నా యింట విశార్ంతియు నా నగరమందు కేష్మమును 

గలవాడనై యుండి యొక కల కంటిని; అది నాకు భయము కలుగజేసెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

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 1:23 => అతడు రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ నమసాక్రము చేసి సాషాట్ంగపడి 

1 రాజులు 1:44 => రాజు యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయానును కెరేతీయులను పెలేతీయులను అతనితోకూడ పంపగా వారు రాజు కంచర 

గాడిదమీద అతని నూరేగించిరి; 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

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? 

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.  

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:1 => ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు 

దానికొరకు వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:19 => మందిరముమీద గుడారమును పరచి దానిపైని గుడారపు కపుప్ను 

వేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:21 => మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు 

మందసమును కపెప్ను. 

2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => సొలొమోనుతో కూడ కలసి గిబియోనునందుండు బలిపీఠము నొదద్కు 

పోయిరి; దావీదు దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తెపిప్ంచి యెరూషలేమునందు దానికొరకు 

గుడారమువేసి తాను సిదధ్పరచిన సథ్లమున నుంచెను. 

నిరగ్మకాండము 26:1 => 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. 

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 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 
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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.  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

వచనము 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 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. 

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

పుచుచ్కొనగా 
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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. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

1 సమూయేలు 10:7 => దెవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు నీకు సంభవించిన 

తరువాత నీకు మంచిదని తోచినదాని చేయుము. 

2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 

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. 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ 

ముందర నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు 

నీకు కలుగజేయుదును 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

వచనము 5 

ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక 

గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

2 రాజులు 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 రాజులు 20:2 => అతడు తన ముఖము గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

2 రాజులు 20:4 => యెషయా నడిమిశాలలోనుండి అవతలకు వెళల్కమునుపే యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి పర్తయ్క్షమై ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 
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విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

2 సమూయేలు 7:4 => అయితే ఆ రాతిర్ యెహోవా వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై 

సెలవిచిచ్నదేమనగా 

1 రాజులు 17:2 => పిమమ్ట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై 

యిరిమ్యా 28:12 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనునన్ కాడిని విరిచిన 

తరువాత యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

వచనము 6 

నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు మీరు నాకొరకు దేవదారు 

మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన 

ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక మాటయైన పలికియుంటినా? 

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. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 
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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 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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? 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

వచనము 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 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 
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యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

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

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:44 => అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో 

చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7 :50 => అని పర్వకత్ పలికిన పర్కారము సరోవ్నన్తుడు 

హసత్కృతాలయములలో నివసింపడు. 

నిరగ్మకాండము 40:2 => మొదటి నెలలో మొదటి దినమున నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరమును 

నిలువబెటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:3 => అచచ్ట నీవు సాక్షయ్పు మందసమును నిలిపి ఆ మందసమును అడ డ్తెరతో 

కపప్వలెను. 
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2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

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 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

వచనము 8 

నీవు వెళిల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ ముందర నిలువనియయ్క 

నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు నీకు కలుగజేయుదును 

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 
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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. 

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 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

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 

నాయ్యాధిపతులు 2:16 => ఆ కాలమున యెహోవా వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచెను. 

వీరు దోచుకొనువారి చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచిరి. అయితే వారు ఇంక నాయ్యాధిపతుల 

మాట వినక 

నాయ్యాధిపతులు 2:17 => తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి 

తవ్రగా తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ 

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

1 సమూయేలు 12:11 => యెహోవా యెరుబబ్యలును బెదానును యెఫాత్ను సమూయేలును పంపి, 

నలుదిశల మీ శతుర్వుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించినందున మీరు నిరభ్యముగా కాపురము 

చేయుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:20 => ఇంచుమించు నాలుగువందల ఏబది సంవతస్రములు ఇటుల్ 

జరిగెను. అటుతరువాత పర్వకత్యైన సమూయేలు వరకు ఆయన వారికి నాయ్యాధిపతులను 

దయచేసెను. 

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. 

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. 

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.  

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, 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

1 రాజులు 8:16 => నేను ఇశార్యేలీయులగు నా జనులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నాటనుండి 

నా నామము దానియందుండునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములలో ఏ పటట్ణములోనైనను 
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మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును 

ఉంచుటకు నేను కోరియునాన్ను అని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 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; 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళిల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 
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నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 3:10 => కాగా రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను; ఇశార్యేలీయులైన నా 

పర్జలను నీవు ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను. 

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 17:15 => దావీదు బేతెల్హేములో తన తండిర్ గొఱఱ్లను మేపుచు సౌలునొదద్కు 

తిరిగిపోవుచు వచుచ్చు నుండెను. 

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. 

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.  
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ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 

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. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => దేవా, యిది నీ దృషిట్కి సవ్లప్ విషయమే; దేవా యెహోవా, నీవు 

రాబోవు బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ సెలవిచిచ్, మనుషుయ్నితో మనుషుయ్డు 
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మాటలాడునటుల్ దయ పాలించి నాతో మాటలాడి, నా సంతతి ఘనతజెందునని మాట 

యిచిచ్యునాన్వు. 

వచనము 10 

నీ పగవారినందరిని నేను అణచివేసెదను. అదియు గాక యెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను 

నీకు తెలియజేసితిని. 

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. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 సమూయేలు 18:28 => యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమారెత్యైన 

మీకాలు అతని పేర్మించుటయు సౌలు చూచి 

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 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  
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2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

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. 
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2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 

2 సమూయేలు 22:38 => నా శతుర్వులను తరిమి నాశనము చేయుదును వారిని 

నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.  

2 సమూయేలు 22:39 => నేను వారిని మింగివేయుదును వారిని తుతిత్నియలుగా కొటుట్దును వారు 

నా పాదముల కిర్ంద పడి లేవలేకయుందురు. 

2 సమూయేలు 22:40 => యుదధ్మునకు బలము నీవు ననున్ ధరింపజేయుదువు నామీదికి 

లేచినవారిని నీవు అణచివేయుదువు.  

2 సమూయేలు 22:41 => నా శతుర్వులను వెనుకకు మళల్చేయుదువు ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేయుదును. 

కీరత్నలు 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

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 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

కీరత్నలు 71:21 => నా గొపప్తనమును వృదిధ్చేయుము నా తటుట్ మరలి నాకు నెమమ్ది 

కలుగజేయుము  

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 
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కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

వచనము 11 

నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని 

నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

యిరిమ్యా 31:3 => చాలకాలము కిర్ందట యెహోవా నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను శాశవ్తమైన 

పేర్మతో నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 31:4 => ఇశార్యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్ నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు 

మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మపడువారి నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 

యిరిమ్యా 31:5 => నీవు షోమోర్ను కొండలమీద దార్కాష్వలుల్లను మరల నాటెదవు, నాటువారు వాటి 

ఫలములను అనుభవించెదరు. 

యిరిమ్యా 31:6 => ఎఫార్యిము పరవ్తములమీద కావలివారు కేకవేసి సీయోనునకు మన దేవుడైన 

యెహోవా యొదద్కు పోవుదము రండని చెపుప్ దినము నిరణ్యమాయెను. 

యిరిమ్యా 31:7 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబునుబటిట్ సంతోషముగా 

పాడుడి, రాజయ్ములకు శిరసస్గు జనమునుబటిట్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి, పర్కటించుడి సుత్తి చేయుడి 

యెహోవా, ఇశార్యేలులో శేషించిన నీ పర్జను రకిష్ంపుమీ అని బతిమాలుడి. 
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యిరిమ్యా 31:8 => ఉతత్రదేశములోనుండియు నేను వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను, గుర్డిడ్వారినేమి 

కుంటివారినేమి గరిభ్ణులనేమి పర్సవించు సతరీలనేమి భూదిగంతములనుండి అందరిని 

సమకూరుచ్చునాన్ను, మహాసంఘమై వారికక్డికి తిరిగివచెచ్దరు  

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యిరిమ్యా 31:11 => యెహోవా యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించుచునాన్డు, వారికంటె 

బలవంతుడైన వానిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచునాన్డు 

యిరిమ్యా 31:12 => వారు వచిచ్ సీయోను కొండమీద ఉతాస్హధవ్ని చేతురు; యెహోవా చేయు 

ఉపకారమునుబటిట్యు గోధుమలనుబటిట్యు దార్కాష్రసమునుబటిట్యు తైలమునుబటిట్యు, గొఱఱ్లకును 

పశువులకును పుటుట్ పిలల్లనుబటిట్యు సమూహములుగా వచెచ్దరు; వారిక నెనన్టికిని కృశింపక 

నీళుల్పారు తోటవలెనుందురు. 

యెహెజేక్లు 34:13 => ఆ యా జనులలోనుండి వాటిని తోడుకొనివచిచ్, ఆ యా దేశములలోనుండి 

వాటిని సమకూరిచ్ వాటి సవ్దేశములోనికి వాటిని తెచిచ్ పరవ్తములమీదను వాగులయొదద్ను 

దేశమందునన్ సకలమైన కాపురపు సథ్లములందును వాటిని మేపెదను. 

కీరత్నలు 44:2 => నీవు నీ భుజబలముచేత అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ మా పితరులను నాటితివి 

జనములను నిరూమ్లము చేసి వారిని వాయ్పింపజేసితివి.  

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 
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సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యిరిమ్యా 24:6 => వారికి మేలు కలుగునటుల్ నేను వారిమీద దృషిట్యుంచుచు, ఈ దేశమునకు 

వారిని మరల తీసికొనివచిచ్, పడగొటట్క వారిని కటెట్దను, పెలల్గింపక వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

యెహెజేక్లు 28:4 => నీ ధనాగారములలోనికి వెండి బంగారములను తెచుచ్కొంటివి. 

యెహెజేక్లు 36:14 => నీవు మనుషుయ్లను భకిష్ంపవు, ఇక నీ జనులను పుతర్హీనులుగా చేయవు; 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 36:15 => నినున్గూరిచ్ అనయ్జనులు చేయు అపహాసయ్ము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, 

జనములవలన కలుగు అవమానము నీవిక భరింపవు, నీవు నీ జనులను పుతర్హీనులగా 

చేయకయుందువు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 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. 

ఆమోసు 9:15 => వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

యెషయా 49:17 => నీ కుమారులు తవ్రపడుచునాన్రు నినున్ నాశనముచేసి నినున్ పాడుచేసినవారు 

నీలోనుండి బయలువెళుల్చునాన్రు.  

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.  

నిరగ్మకాండము 1:13 => ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

2 సమూయేలు 7:10 => 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 
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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 మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

కీరత్నలు 17:9 => ఒకడు తన కనుపాపను కాపాడుకొనునటుల్ ననున్ కాపాడుము ననున్ 

లయపరచగోరు దుషుట్లను పోగొటిట్ కాపాడుము ననున్ చుటుట్కొను నా పార్ణ శతుర్వులచేత 

చికక్కుండను నీ రెకక్ల నీడకిర్ంద ననున్ దాచుము. 

వచనము 12 

అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:14 => కాబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ ఇశార్యేలీయులమీద మండెను; ఆయన 

దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అపప్గించెను. వారు ఇశార్యేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి 

చుటుట్నునన్వారి శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెను గనుక వారు తమ శతుర్వుల యెదుట 

నిలువలేకపోయిరి. 

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 
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నాయ్యాధిపతులు 2:17 => తమ పితరులు యెహోవా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచిన మారగ్మునుండి 

తవ్రగా తొలగిపోయి యితర దేవతలతో వయ్భిచరించి వాటికి నమసక్రించిరి; తమ పితరులు ఆ 

ఆజఞ్లను అనుసరించినటుల్ వారు నడవకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:8 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద మండగా 

ఆయన అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన కూషనిర్షాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని 

అమిమ్వేసెను . ఇశార్యేలీయులు ఎనిమిది సంవతస్ రములు కూషనిర్షాతాయిమునకు 

దాసులుగానుండిరి 

నాయ్యాధిపతులు 4:3 => అతనికి తొమిమ్దివందల ఇనుపరథములుండెను. అతడు ఇరువది 

సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను కఠినమైన బాధపెటట్గా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటిట్రి. 

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 13:5 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై ముపప్దివేల 

రథములను ఆరువేల గుఱఱ్పు రౌతులను సముదర్పుదరినుండు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రమైన 
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జనసమూహమును సమకూరుచ్కొని వచిచ్రి. వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో 

దిగిరి. 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

1 సమూయేలు 13:19 => హెబీర్యులు కతుత్లను ఈటెలను చేయించుకొందురేమో అని 

ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట కమమ్రవాండుర్ లేకుండ చేసియుండిరి. 

1 సమూయేలు 13:20 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులందరు తమ నకుక్లను పారలను గొడ డ్ండర్ను 

పోటకతుత్లను పదును చేయించుటకై ఫిలిషీత్యుల దగగ్రకు పోవలసివచెచ్ను. 

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. 

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 
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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 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. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

Page  of 935 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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 

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 17:25 => దేవా నీకు సంతతి కలుగజేసెదనని నీ దాసునికి నీవు 

తెలియజేసియునాన్వు గనుక నీ సనిన్ధిని వినన్పము చేయుటకు నీ దాసునికి మనోధైరయ్ము కలిగెను. 

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

వచనము 13 

నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి 

నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి నేను నా కృపను చూపక మానను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

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. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 
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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 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. 

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  

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. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  
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1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

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 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

2 రాజులు 22:20 => నేను నినున్ నీ పితరులయొదద్ చేరుచ్దును; నీవు నెమమ్ది నొందినవాడవై 

సమాధికి చేరచ్బడుదువు. నేను ఈ సథ్లముమీదికి రపిప్ంపబోవు కీడును నీవు నీ కనున్లతో చూడనే 

చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. అంతట వారు ఈ వరత్మానమును రాజునొదద్కు తెచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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. 

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 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

Page  of 939 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

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 6:10 => అపుప్డు తాను అటుల్ చెపిప్యునన్ మాటను యెహోవా ఇపుప్డు 

నెరవేరిచ్యునాన్డు, యెహోవా సెలవు పర్కారము నేను నా తండిర్యైన దావీదునకు పర్తిగా రాజునై 

ఇశార్యేలీయుల రాజాసనమందు కూరుచ్ండి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు మందిరమును 

కటిట్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 
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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 

వచనము 14 

నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము 

ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

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 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

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. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:22 => మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ 

సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 

ఎజార్ 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 
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జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

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 సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  
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దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

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 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 

వచనము 15 

నాతాను తనకు పర్తయ్క్షమైనదానిబటిట్ యీ మాటలనిన్టిని దావీదునకు తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

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. 
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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  

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 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

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 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 
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లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

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 రాజులు 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

వచనము 16 

రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు మనవి చేసెను దేవా యెహోవా, నీవు 

ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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. 
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హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

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 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

వచనము 17 
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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 సమూయేలు 7:17 => తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను 

దావీదునకు వరత్మానము తెలియజెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

వచనము 18 

నీ దాసుడనగు నాకు కలుగబోవు ఘనతనుగూరిచ్ దావీదను నీ దాసుడనైన నేను నీతో మరి ఏమని 

మనవి చేసెదను? నీవు నీ దాసుని ఎరుగుదువు. 

2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 

2 రాజులు 19:14 => 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. 

కీరత్నలు 144:3 => యెహోవా, నీవు నరులను లక్షయ్పెటుట్టకు వారు ఏపాటివారు? నీవు వారిని 

ఎనిన్కచేయుటకు మనషుయ్లు ఏపాటి వారు? 
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ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

నాయ్యాధిపతులు 6:15 => అతడు చితత్ము నా యేలినవాడా, దేని సహాయముచేత నేను 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపగలను? నా కుటుంబము మనషే ష్ గోతర్ములో ఎనిన్కలేనిదే. నా పితరుల 

కుటుంబములో నేను కనిషుఠ్డనై 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. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

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

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

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

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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యెహెజేక్లు 46:2 => అధిపతి బయట మంటపమునకు పోవుమారగ్ముగా పర్వేశించి, గుమమ్పు 

దావ్రబంధముల దగగ్ర నిలువబడగా, యాజకులు దహనబలిపశువులను సమాధానబలిపశువులను 

అతనికి సిదధ్పరచవలెను ; అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన తరువాత 

వెలుపలికిపోవును, అయితే సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము మూయకూడదు. 

వచనము 19 

యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత కలుగునని నీవు 

తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 

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 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

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

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 
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యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

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 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

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 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 
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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. 

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.  

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. 
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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  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

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

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని 

రాజయ్మును ఉనన్త సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని 

దావీదు గర్హించెను. 

వచనము 20 

యెహోవా, మేము మా చెవులతో వినినదంతయు నిజము, నీవంటి వాడెవడును లేడు, నీవు తపప్ మరి 

ఏ దేవుడును లేడు. 

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 
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వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

2 సమూయేలు 7:20 => యెహోవా నా పర్భువా, నీ దాసుడనైన ననున్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. 

2 సమూయేలు 7:21 => నీ వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ 

దాసుడనగు నాకు దీని తెలియజేసితివి. 

2 సమూయేలు 7:22 => కాబటిట్ దేవా యెహోవా, నీవు అతయ్ంతమైన ఘనత గలవాడవు, నీవంటి 

దేవుడొకడును లేడు; మేము వినిన దానినంతటినిబటిట్ చూడగా నీవు తపప్ దేవుడెవడును లేడు. 

2 సమూయేలు 7:23 => నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి 

కలుగునటుల్ను, నీ జనులనుబటిట్ నీ దేశమునకు భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను దేవుడవైన 

నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఆ జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములోనుండియు 

నీవు విమోచించిన ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎకక్డనునన్ది. 

2 సమూయేలు 7:24 => మరియు యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవైయుండి, వారు నితయ్ము నీకు 

ఇశార్యేలీయులను పేరుగల జనులై యుండునటుల్గా వారిని నిరాధ్రణ చేసితివి. 

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 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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పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

వచనము 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 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 49:3 => ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్ మహిమపరచుకొనెదను అని 

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  
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దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

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. 

కీరత్నలు 111:3 => ఆయన కారయ్ము మహిమా పర్భావములు గలది ఆయన నీతి నితయ్ము 

నిలుకడగా నుండును. 

కీరత్నలు 111:6 => ఆయన తన పర్జలకు అనయ్జనుల సావ్సథ్య్ము అపప్గించియునాన్డు తన కిర్యల 

మహాతమ్య్మును వారికి వెలల్డిచేసియునాన్డు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:3 => నేను యెహోవా నామమును పర్కటించెదను మన దేవుని 

మహాతమ్య్మును కొనియాడుడి. 

వచనము 22 

నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు నితయ్ము నీకు జనులగునటుల్ నీవాలాగున చేసితివి; యెహోవావైన నీవు 

వారికి దేవుడవై యునాన్వు 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:24 => ఆకాశమందేగాని భూమియందేగాని నీవు చేయు కిర్యలను 

చేయగల దేవుడెవడు? నీవు చూపు పరాకర్మమును చూపగల దేవుడెవడు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

కీరత్నలు 86:8 => పర్భువా, నీవు మహాతమ్య్ముగలవాడవు ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడవు నీవే 

అదివ్తీయ దేవుడవు. 

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. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39 => కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును 

యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొనుము 

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 

యెషయా 43:10 => మీరు తెలిసికొని ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయననని గర్హించునటుల్ మీరును నేను 

ఏరప్రచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా 

తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.  

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 45:5 => నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తపప్ ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  
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కీరత్నలు 78:3 => మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను 

చెపెప్దను. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

నిరగ్మకాండము 8:10 => అందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు 

తెలిసికొనునటుల్ నీ మాట చొపుప్న జరుగును; 

వచనము 23 

యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న మాట నితయ్ము 

సిథ్రమగును గాక. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:7 => ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱపెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన 

యెహోవా మనకు సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నునాన్డు? 

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? 

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? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:26 => యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు 

సహాయము చేయుటకు ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:28 => ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట 

పర్తేయ్కింపబడును అతడు ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము 

మంచును కురిపించును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:29 => ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ 

పోలినవాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ 

శతుర్వులు నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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 19:4 => నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి చేసితినో, మిముమ్ను గదద్ రెకక్లమీద మోసి 

నాయొదద్కు మిముమ్ నెటుల్ చేరుచ్కొంటినో మీరు చూచితిరి. 

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 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 77:15 => నీ బాహుబలమువలన యాకోబు యోసేపుల సంతతివారగు నీ పర్జలను నీవు 

విమోచించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 107:2 => యెహోవా విమోచించినవారు ఆ మాట పలుకుదురు గాక విరోధుల 

చేతిలోనుండి ఆయన విమోచించినవారును 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

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. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

యెషయా 48:9 => నేను నినున్ నిరూమ్లము చేయకుండునటుల్ నా నామమునుబటిట్ నా కోపము 

మానుకొనుచునాన్ను నా కీరిత్ నిమితత్ము నీ విషయములో ననున్ బిగబటుట్కొనుచునాన్ను. 
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యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

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. 

యెహెజేక్లు 20:10 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి అరణయ్ములోనికి తోడుకొని వచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

కీరత్నలు 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  

కీరత్నలు 66:4 => సరవ్లోకము నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిత్ంచును నీ నామమునుబటిట్ నినున్ 

కీరిత్ంచును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 66:5 => దేవుని ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చూడ రండి నరులయెడల ఆయన జరిగించు 

కారయ్ములను చూడగా ఆయన భీకరుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 66:6 => ఆయన సముదర్మును ఎండిన భూమిగా జేసెను జనులు కాలినడకచే దాటిరి. 

అకక్డ ఆయనయందు మేము సంతోషించితివిు. 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 
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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?  

కీరత్నలు 114:7 => భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని వణకుము 

కీరత్నలు 114:8 => ఆయన బండను నీటిమడుగుగాను చెకుముకి రాతిబండను నీటి ఊటలుగాను 

చేయువాడు. 

యెషయా 64:3 => జరుగునని మేమనుకొనని భయంకరమైన కిర్యలు నీవు చేయగా అనయ్జనులు నీ 

సనిన్ధిని కలవరపడుదురు గాక నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు తతత్రిలుల్నుగాక.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:1 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్చేరిచ్ బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు 

గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు 

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని 

హతము చేయవలెను, వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని 

కరుణింపకూడదు, 

యెహోషువ 10:42 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము 

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే 

పటుట్కొనెను. 

యెహోషువ 21:43 => యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు 

ఆయన ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 
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యెహోషువ 21:44 => యెహోవా వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన వాటనిన్టి పర్కారము 

అనిన్దికుక్లయందు వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శతుర్వులనందరిని వారిచేతి 

కపప్గించియుండెను గనుక వారిలో నొకడును ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువలేకపోయెను. యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను. 

యెహోషువ 21:45 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు 

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.  

యెహోషువ 24:11 => మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు 

యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని. 

యెహోషువ 24:12 => మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడగ్ము కాదు నీ 

విలుల్ కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిదద్రిని తోలివేసెను. మీరు సేదయ్ము చేయని దేశమును 

కీరత్నలు 44:2 => నీవు నీ భుజబలముచేత అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ మా పితరులను నాటితివి 

జనములను నిరూమ్లము చేసి వారిని వాయ్పింపజేసితివి.  

కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

నిరగ్మకాండము 6:6 => కాబటిట్ నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేనే యెహోవాను; నేను 

ఐగుపీత్యులు మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచి , వారి 

దాసతవ్ములోనుండి మిముమ్ను విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్ తీరుప్లుతీరిచ్ మిముమ్ను 

విడిపించి, 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 1:5 => ఎటల్నగా ఆకాశమందునన్ దేవా యెహోవా, భయంకరుడవైన గొపప్ దేవా, నినున్ 

పేర్మించి నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారిని కటాకిష్ంచి వారితో నిబంధనను సిథ్రపరచువాడా, 

యిరిమ్యా 32:20 => నీవు ఐగుపుత్దేశములో చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి మధయ్ను ఇతర 

మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటివలె నీకు కీరిత్ 

తెచుచ్కొనుచునాన్వు.  

వచనము 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. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

Page  of 968 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7 => మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను 

పేర్మించి మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:18 => మరియు యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు సవ్కీయ 

జనమైయుండి తన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొందువనియు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:19 => తాను సృజించిన సమసత్ జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత పేరు 

కలుగునటుల్ నినున్ హెచిచ్ంచుదునని ఆయన సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త 

జనమై యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను. 

1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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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. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 9:6 => అయితే దేవునిమాట తపిప్పోయినటుట్ కాదు; ఇశార్యేలు సంబంధులందరును 

ఇశార్యేలీయులు కారు. 

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. 

రోమీయులకు 11:1 => ఆలాగైనయెడల నేనడుగునదేమనగా, దేవుడు తన పర్జలను విసరిజ్ంచెనా? 

అటల్నరాదు. నేను కూడ ఇశార్యేలీయుడను, అబార్హాము సంతానమందలి బెనాయ్మీను గోతర్మునందు 

పుటిట్నవాడను. 

రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

రోమీయులకు 11:3 => పర్భువా, వారు నీ పర్వకత్లను చంపిరి, నీ బలిపీఠములను పడగొటిట్రి, 

నేనొకక్డనే మిగిలియునాన్ను, నా పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు అని ఇశార్యేలునకు విరోధముగా 

దేవుని యెదుట అతడు వాదించుచునాన్డు. 
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రోమీయులకు 11:4 => అయితే దేవోకిత్ అతనితో ఏమి చెపుప్చునన్ది? బయలుకు మోకాళూ ల్నని 

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

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 

2 సమూయేలు 7:24 => మరియు యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవైయుండి, వారు నితయ్ము నీకు 

ఇశార్యేలీయులను పేరుగల జనులై యుండునటుల్గా వారిని నిరాధ్రణ చేసితివి. 
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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. 

వచనము 25 

దేవా నీకు సంతతి కలుగజేసెదనని నీ దాసునికి నీవు తెలియజేసియునాన్వు గనుక నీ సనిన్ధిని 

వినన్పము చేయుటకు నీ దాసునికి మనోధైరయ్ము కలిగెను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

2 సమూయేలు 7:25 => దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు ననున్ గూరిచ్యు నా కుటుంబమును 

గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్నమాట యెనన్టికి నిలుచునటుల్ దృఢపరచి 

2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

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. 
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2 సమూయేలు 7:28 => యెహోవా నా పర్భువా, మేలు దయచేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు 

సెలవిచుచ్చునాన్వే; నీవు దేవుడవు గనుక నీ మాట సతయ్ము. 

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. 

కీరత్నలు 119:49 => (జాయిన ) నీ సేవకునికి దయచేయబడిన మాట జాఞ్పకము చేసికొనుము 

దానివలన నీవు నాకు నిరీక్షణ పుటిట్ంచియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 11:5 => అందుకు యెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని నేనంటిని. 

లూకా 1:38 => అందుకు మరియ ఇదిగో పర్భువు దాసురాలను; నీ మాట చొపుప్న నాకు 

జరుగునుగాక అనెను. అంతట దూత ఆమె యొదద్నుండి వెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

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 8:25 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా నీ కుమారులు సత  పర్వరత్నగలవారై, నీవు నా 

యెదుట నడచినటుల్ నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృషిట్కి అనుకూలుడై ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచిచ్తివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండిర్యునగు 

దావీదునకు ఇచిచ్న వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 
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వచనము 26 

యెహోవా, నీవు దేవుడవైయుండి నీ దాసునికి ఈ మేలు దయచేసెదనని సెలవిచిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => నీ నివాససథ్లమగు ఆకాశమునుండి నీవు వారి పార్రథ్న నంగీకరించి, 

నీ జనులగు ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినటుల్ భూజనులందరును నీ నామమును తెలిసికొని, నీయందు 

భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్న యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడెనని గర్హించునటుల్గా ఆ 

యనుయ్లు నీకు మొఱఱ్పెటిట్న దానిని నీవు దయచేయుదువు గాక. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 17:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ యిటల్నెను తండీర్, నా గడియ 

వచిచ్యునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

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 . 

యిరిమ్యా 31:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఆ కాలమున నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకందరికి 

దేవుడనైయుందును, వారు నాకు పర్జలైయుందురు. 

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

కీరత్నలు 90:17 => మా దేవుడైన యెహోవా పర్సనన్త మామీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు 

సిథ్రపరచుము మా చేతిపనిని సిథ్రపరచుము. 

2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

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. 

యిరిమ్యా 38:17 => అపుప్డు యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెను దేవుడు, ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు బబులోనురాజు 
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అధిపతులయొదద్కు వెళిల్నయెడల నీవు బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత కాలచ్బడదు, నీవును నీ 

యింటివారును బర్దుకుదురు. 

వచనము 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, 

1 సమూయేలు 9:15 => సౌలు అచచ్టికి రేపు వచుచ్నని యెహోవా సమూయేలునకు తెలియజేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:10 => నీ పగవారినందరిని నేను అణచివేసెదను. అదియు గాక 

యెహోవా నీకు సంతతి కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

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

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

1 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. 
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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. 
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వచనము 1 

వారిని లోపరచి, గాతు పటట్ణమును దాని గార్మములును ఫిలిషీత్యుల వశమున నుండకుండ వాటిని 

పటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

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. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

వచనము 2 
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అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు కపప్ముకటుట్ దాసులైరి. 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

రోమీయులకు 11:29 => ఏలయనగా, దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను, పిలుపు 

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

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. 

1 రాజులు 1:36 => అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా రాజునకు పర్తుయ్తత్రముగా 

ఇటల్నెను ఆలాగు జరుగును గాక, నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ మాటను 

సిథ్రపరచును గాక. 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

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 3 

సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా 

హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

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

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 8:2 => మరియు అతడు మోయాబీయులను ఓడించి, (పటుట్బడిన వారిని) 

నేలపొడుగున పండజేసి, తాడుతో కొలిచి రెండు తాడుల పొడుగుననునన్వారు చావవలెననియు, 

ఒకతాడు పొడుగుననునన్వారు బర్తుకవచుచ్ననియు నిరణ్యించెను. అంతట మోయాబీయులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది 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 
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2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

2 సమూయేలు 8:12 => వాటిని అతడు సిరియనుల యొదద్నుండియు మోయాబీయుల 

యొదద్నుండియు అమోమ్నీయుల యొదద్నుండియు ఫిలిషీత్యుల యొదద్నుండియు అమాలేకీయుల 

యొదద్నుండియు రెహోబు కుమారుడగు హదదెజెరు అను సోబా రాజునొదద్నుండియు 

పటుట్కొనియుండెను. 

2 సమూయేలు 8:13 => దావీదు ఉపుప్ లోయలో సిరియనులగు పదునెనిమిది వేలమందిని హతము 

చేసి తిరిగిరాగా అతని పేరు పర్సిదధ్మాయెను. 

2 సమూయేలు 8:14 => మరియు ఎదోము దేశమందు అతడు దండునుంచెను. ఎదోమీయులు 

దావీదునకు దాసులు కాగా ఎదోము దేశమంతట అతడు కావలిదండుంచెను; దావీదు ఎకక్డికి 

పోయినను యెహోవా అతనిని కాపాడుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

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

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 సమూయేలు 8:18 => యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును 

అధిపతి; దావీదు కుమారులు సభా ముఖుయ్లు. 

1 సమూయేలు 5:8 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులందరిని పిలువనంపించి ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

మందసమును మనము ఏమి చేయుదుమని అడిగిరి. అందుకు వారు ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

మందసమును ఇకక్డనుండి గాతు పటట్ణమునకు పంపుడని చెపప్గా, జనులు ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

మందసమును అకక్డనుండి గాతునకు మోసికొనిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 27:4 => దావీదు గాతునకు పారిపోయిన సంగతి సౌలునకు తెలిసినమీదట అతడు 

దావీదును వెదకుట మానివేసెను. 

2 సమూయేలు 1:20 => ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లు సంతోషింపకుండునటుల్ సునన్తిలేనివారి 

కుమారెత్లు జయమని చెపప్కుండునటుల్ ఈ సమాచారము గాతులో తెలియజేయకుడి అషెక్లోను 

వీధులలో పర్కటన చేయకుడి. 

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

మెతెగమామ్ను పటుట్కొనెను. 

యెహోషువ 11:22 => ఇశార్యేలీయుల దేశమందు అనాకీయులలో ఎవడును మిగిలియుండలేదు; 

గాజాలోను గాతులోను అషోడ్దులోను మాతర్మే కొందరు మిగిలియుండిరి. 

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 
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2 రాజులు 12:17 => అంతట సిరియా రాజైన హజాయేలు గాతు పటట్ణముమీదికి పోయి 

యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొనిన తరువాత అతడు యెరూషలేముమీదికి రాదలచియుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:8 => మారేషా, జీపు, అదోరయీము,  

2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

వచనము 4 

అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను ఇరువదివేల కాలబ్లమును 

పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను ఉంచుకొని 

కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు 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 

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. 
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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. 

కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

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 3:4 => 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 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 
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కీరత్నలు 68:30 => రెలుల్లోని మృగమును ఆబోతుల గుంపును దూడలవంటి జనములును లొంగి, 

వెండి కడీడ్లను తెచుచ్నటుల్గా వాటిని గదిద్ంపుము కలహపిర్యులను ఆయన చెదరగొటిట్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

యెషయా 16:1 => అరణయ్పు తటుట్ననునన్ సెలనుండి దేశము నేలువానికి తగిన గొఱఱ్పిలల్లను 

కపప్ముగా సీయోనుకుమారెత్ పరవ్తమునకు పంపుడి  

2 రాజులు 1:1 => అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబీయులు ఇశార్యేలువారిమీద 

తిరుగబడిరి. 

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. 

వచనము 5 

సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ 

సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

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. 
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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. 

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 1:7 => మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, 

అరాబాలోను, మనెన్ములోను, లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, 

కనాను దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి. 

యెహోషువ 1:4 => అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది 

వరకును హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 

2 సమూయేలు 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 

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 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని 

దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము 

చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:3 => తరువాత సొలొమోను హమాతుసొబా అను సథ్లమునకు పోయి 

దానిని పటుట్కొనెను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

కీరత్నలు 80:11 => దాని తీగెలు సముదర్మువరకు వాయ్పించెను యూఫర్టీసు నదివరకు దాని 

రెమమ్లు వాయ్పించెను. 

వచనము 6 

తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధమైన దమసుక్లో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను; సిరియనులు 

దావీదునకు కపప్ముకటుట్ సేవకులైరి. ఈ పర్కారము దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతనికి 

సహాయము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్నిన్ యేడు వందలమంది గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువది వేల కాలబ్లమును పటుట్కొని, వారి గుఱఱ్ములలో నూటిని ఉంచుకొని, మిగిలినవాటికి 

చీలమండ నరములను 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 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

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 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. 

వచనము 7 

మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు 

చేరెచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 
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2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును 

వాయ్పించుటకై బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

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 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 14:28 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతని పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన యుదధ్మునుగూరిచ్యు, దమసుక్ 
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పటట్ణమును యూదావారికి కలిగియునన్ హమాతు పటట్ణమును ఇశార్యేలువారి కొరకై అతడు మరల 

పటుట్కొనిన సంగతినిగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 17:1 => దమసుక్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ 

యెహెజేక్లు 47:16 => అది హమాతునకును బేరోతాయునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును 

హమాతు సరిహదుద్నకును మధయ్నునన్ సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను ఆనుకొను 

మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును వాయ్పించును. 

వచనము 8 

హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన 

యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి 

వసుత్వులను చేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:2 => అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు 

కపప్ముకటుట్ దాసులైరి. 

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 

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 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

సామెతలు 21:31 => యుదధ్దినమునకు గుఱఱ్ములను ఆయతత్పరచుట కదుద్ గాని రక్షణ యెహోవా 

అధీనము. 
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2 సమూయేలు 8:5 => మరియు దమసుక్లోనునన్ సిరియనులు సోబా రాజగు హదదెజెరునకు 

సహాయము చేయరాగా దావీదు సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని ఓడించి 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, 

ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

వచనము 9 

దావీదు సోబా రాజైన హదరెజెరుయొకక్ సైనయ్మంతటిని ఓడించిన వరత్మానము హమాతు రాజైన 

తోహూకు వినబడెను. 

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. 
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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 రాజులు 14:28 => రాజు యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్నపుప్డెలల్ రాజదేహ సంరక్షకులు 

వాటిని మోసికొనిపోయి అతడు తిరిగిరాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:9 => ఐగుపుత్రాజైన షీషకు యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములనిన్టిని రాజనగరులోని బొకక్సములనిన్టిని దోచుకొని, సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను తీసికొనిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:10 => వాటికి బదులుగా రాజైన రెహబాము ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి 

వాటిని రాజనగరుయొకక్ దావ్రమును కాయు సేవకుల యొకక్ అధిపతులకు అపప్గించెను. 

2 సమూయేలు 8:7 => హదదెజెరు సేవకులకునన్ బంగారు డాళుల్ దావీదు పటుట్కొని 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

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 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

Page  of 993 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

వచనము 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. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

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 రాజులు 7:15 => ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము 

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

1 రాజులు 7:16 => మరియు సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; 

ఒక పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు. 

1 రాజులు 7:17 => మరియు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలకు అలిల్క పనివంటి పనియు, గొలుసుపని 

దండలును చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడేసి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:18 => ఈలాగున అతడు సత్ంభములను చేసి మీది పీటలను కపుప్టకు చుటుట్ను 

అలిల్కపని రెండు వరుసలు దానిమమ్ పండల్తో చేసెను; ఈ పర్కారముగా అతడు రెండవ పీటకును 

చేసెను. 
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1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

1 రాజులు 7:20 => మరియు రెండు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలమీది అలిల్కపని దగగ్రనునన్ 

ఉబెబ్తుత్కు పైగా దానిమమ్ పండుల్ండెను; రెండువందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా 

చుటుట్ నుండెను. 

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 7:22 => ఈ సత్ంభములమీద తామరపుషప్ములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున 

సత్ంభములయొకక్ పని సమాపత్మాయెను. 

1 రాజులు 7:23 => మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముదర్మును చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై 

అంచు మొదలుకొని ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెతుత్గలదై 

గుండర్ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు. 

1 రాజులు 7:24 => దాని పై అంచునకు కిర్ంద చుటుట్ను గుబబ్లుండెను; మూరకు పది 

గుబబ్లచొపుప్న ఆ గుబబ్లు సముదర్ము చుటుట్ను ఆవరించియుండెను; అది పోత పోయబడినపుప్డు ఆ 

గుబబ్లు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడెను. 

1 రాజులు 7:25 => అది పండెర్ండు ఎడల్మీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉతత్రదికుక్ను 

మూడు పడమర దికుక్ను మూడు దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ 

సముదర్ము ఎతత్బడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు లోపలితటుట్ తిర్పప్బడి యుండెను. 

1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

1 రాజులు 7:27 => మరియు అతడు పది యితత్డి సత్ంభములు చేసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము నాలుగు 

మూరల పొడుగు, నాలుగు మూరల వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ కలిగి యుండెను. 
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1 రాజులు 7:28 => ఈ సత్ంభముల పని రీతి యేదనగా, వాటికి పర్కక్ పలకలు కలవు, ఆ పర్కక్ 

పలకలు జవలమధయ్ ఉండెను. 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:30 => మరియు పర్తి సత్ంభమునకు నాలుగేసి యితత్డి చకర్ములు ఇతత్డి యిరుసులును 

కలిగి యుండెను; దాని నాలుగు మూలలను దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లు తొటిట్కిర్ంద అతికిన 

పర్తిసథ్లము దగగ్ర పోత పోయబడెను. 

1 రాజులు 7:31 => మరియు దాని మూతి పై పీటయందును మీదను మూరెడు నిడివి; అయితే 

మూతికిర్ంద సత్ంభము పనిచొపుప్న గుండర్ముగా ఉండి మూరనన్ర నిడివి. మరియు ఆ మూతిమీద 

పర్కక్లుగల చెకిక్న పనులు గలవు; ఇవి గుండర్నివిగాక చచౌచ్కముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:32 => మరియు పర్కక్ పలకలకిర్ంద నాలుగు చకర్ములు కలవు; చకర్ముల యిరుసులు 

సత్ంభములతో అతకబడియుండెను; ఒకొక్కక్ చకర్ము మూరెడునర నిడివిగలదై యుండెను. 

1 రాజులు 7:33 => ఈ చకర్ముల పని రథ చకర్ముల పనివలె ఉండెను, వాటి యిరుసులును 

అడ డ్లును పూటీలును ఆకులును పోతపనివై యుండెను. 

1 రాజులు 7:34 => ఒకొక్కక్ సత్ంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లును 

సత్ంభమును ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:35 => మరియు సత్ంభమును పైని చుటుట్ను జేనెడు ఎతుత్గల గుండర్ని బొదుద్ కలిగి 

యుండెను; మరియు సత్ంభమును పైనునన్ జవలును పర్కక్ పలకలును దానితో ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

1 రాజులు 7:37 => ఈ పర్కారము అతడు పది సత్ంభములను చేసెను; అనిన్టి పోతయును 

పరిమాణమును రూపమును ఏకరీతిగా ఉండెను. 
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1 రాజులు 7:38 => తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల 

ఇరువది తూములు పటుట్నది; ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ 

పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 7:39 => మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ 

పారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా తూరుప్తటుట్న 

మందిరముయొకక్ కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 

1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

1 రాజులు 7:42 => ఆ సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు పళె ల్ములను కపిప్న అలిల్క 

యొకక్టింటికి రెండు వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును నాలుగు వందల దానిమమ్పండల్ను, 

1 రాజులు 7:43 => పది సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను, 

1 రాజులు 7:44 => ఒక సముదర్మును, సముదర్ముకిర్ంద పండెర్ండు ఎడల్ను, 

1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

1 రాజులు 7:46 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట 

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

1 రాజులు 7:47 => అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ 

చూచుట మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

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, 
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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 4:12 => 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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 

యిరిమ్యా 52:17 => మరియు యెహోవా మందిరములోనుండిన ఇతత్డి సత్ంభములను 

మందిరములోనుండిన మటల్ను ఇతత్డి సముదర్మును కలీద్యులు తునకలుగా కొటిట్ ఆ ఇతత్డి అంతయు 

బబులోనునకు గొనిపోయిరి.  

యిరిమ్యా 52:18 => అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను గినెన్లను గరిటెలను 

యాజకులు సేవ చేయు ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 52:19 => మరియు పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పాతర్లను, బంగారు వాటిని 

బంగారునకును వెండివాటిని వెండికిని చేరుచ్కొని రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి గొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

యిరిమ్యా 52:21 => వాటిలో ఒకొక్కక్ సత్ంభము పదునెనిమిది మూరల యెతుత్గలది, పండెర్ండు 

మూరల నూలు దాని చుటుట్ తిరుగును, దాని దళసరి నాలుగు వేర్ళుల్; అది గులల్ది. 

యిరిమ్యా 52:22 => దానిమీద ఇతత్డి పైపీట యుండెను; ఒకక్ పైపీట అయిదేసి మూరల 

ఎతుత్గలది, పైపీటకు చుటుట్ అలిల్న వల అలిల్కయు దానిమమ్ పండుల్ను ఉండెను; అవి యనిన్యు 

ఇతత్డివి. ఈ సత్ంభమునకును ఆ సత్ంభమునకును ఆలాగుననే దానిమమ్ పండుల్ండెను.  

యిరిమ్యా 52:23 => పర్కక్లయందు తొంబదియారు దానిమమ్ పండుల్ండెను; చుటుట్ ఉండిన వల 

అలిల్కమీద దానిమమ్ పండల్నిన్యు నూరు. 

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.   

వచనము 11 
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ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ నుండియు, మోయాబీయులయొదద్ 

నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ నుండియు, అమాలేకీయులయొదద్ 

నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

2 సమూయేలు 8:9 => దావీదు హదదెజెరు దండు అంతయు ఓడించిన సమాచారము హమాతు 

రాజైన తోయికి వినబడెను. 

వచనము 12 

మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది వేల మందిని 

హతము చేసెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => మరియు పర్తివాడును ఏటేట వెండి వసుత్వులను బంగారు 

వసుత్వులను వసత్రములను ఆయుధములను గంధవరగ్ములను గుఱఱ్ములను కంచరగాడిదలను 

కానుకలుగా తీసికొనివచెచ్ను. 
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యెషయా 39:1 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజును బలదాను కుమారుడునైన మెరోదకబ్లదాను 

హిజిక్యా రోగియై బాగుపడిన సంగతి విని పతిర్కలను కానుకను అతనియొదద్కు పంపగా 

ఆదికాండము 43:27 => అపుప్డు మీరు చెపిప్న ముసలివాడైన మీ తండిర్ కేష్మముగా ఉనాన్డా? 

అతడు ఇంక బర్తికియునాన్డా? అని వారి కేష్మసమాచారము అడిగినందుకు వారు 

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.   

వచనము 13 

దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, ఎదోమీయులందరును అతనికి సేవకులైరి, దావీదు 

పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 

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 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

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 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 
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నిరగ్మకాండము 35:5 => మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా 

బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:23 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార, మేక వెండుర్కలు, 

ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, వీటిలో ఏవి యెవరియొదద్ నుండెనో వారు వాటిని 

తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:24 => వెండిగాని యితత్డిగాని పర్తిషిఠ్ంచిన పర్తివాడును యెహోవాకు ఆ 

అరప్ణము తెచెచ్ను. ఆ సేవలో ఏ పనికైనను వచుచ్ తుమమ్కఱఱ్ యెవనియొదద్నుండెనో వాడు దాని 

తెచెచ్ను. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

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. 
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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 12:18 => యూదా రాజైన యోవాషు తన పితరులైన యెహోషాపాతు యెహోరాము 

అహజాయ్ అను యూదా రాజులు పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులనిన్టిని, తాను పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను, 

యెహోవా మందిరములోను రాజనగరులోనునన్ పదారథ్ములలోను కనబడిన బంగారమంతయు 

తీసికొని సిరియా రాజైన హజాయేలునకు పంపగా అతడు యెరూషలేమునొదద్నుండి తిరిగిపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు తాను చేసిన పనియంతయు 

సమాపత్ముచేసి, తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములనిన్టిని 

దేవుని మందిరపు బొకక్సములలో చేరెచ్ను. 

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. 

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. 

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. 

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

గెజెరీయులమీదను అమాలేకీయులమీదను పడిరి పర్యాణసుథ్లు పోవుమారగ్మున షూరునుండి 

ఐగుపుత్వరకు నునన్ దేశములో వారు పూరవ్ము కాపురముండగా 
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1 సమూయేలు 27:9 => దావీదు ఆ దేశసుథ్లను హతముచేసి, మగవానినేమి ఆడుదానినేమి 

యెవరిని సజీవులుగా విడువక గొఱఱ్లను ఎడల్ను గారద్భములను ఒంటెలను వసత్రములను దోచుకొని 

తిరిగి ఆకీషునొదద్కు వచెచ్ను. 

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

ఇవి దావీదునకు దోపుడు సొమమ్ని జనులు మిగిలిన తమ సవ్ంత పశువులకు ముందుగా వీటిని తోలిరి. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

వచనము 14 
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ఈ పర్కారము దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి తన జనులందరికిని 

నీతినాయ్యములను జరిగించెను. 

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 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 26:8 => 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 3:30 => 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 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 19:21 => అంతట సెరూయా కుమారుడగు అబీషై యెహోవా అభిషేకించినవానిని 

శపించిన యీ షిమీ మరణమునకు పాతుర్డు కాడా అని యనగా 

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 అబా ష్లోముకంటె 

మనకు ఎకుక్వ కీడు చేయును; వాడు పార్కారములుగల పటట్ణములలో చొచిచ్ మనకు దొరకక 

పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంటబెటుట్కొని పోయి వాని తరిమి పటుట్కొనుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => కడమ జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా వూయ్హపరచి, తన 

సహోదరుడైన అబీషైకి అపప్గించి యిటల్నెను 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

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. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

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? 

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. 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళిల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 
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వచనము 15 

సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; అహీలూదు కుమారుడైన 

యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను; 

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 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 13:3 => 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. 

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. 
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2 సమూయేలు 7:17 => తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను 

దావీదునకు వరత్మానము తెలియజెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 23:14 => దావీదు దురగ్ములో నుండెను, ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారు 

బేతెల్హేములో ఉండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:32 => దమసుక్లో అరెత అను రాజుకిర్ంద ఉనన్ అధిపతి ననున్ పటట్గోరి 

కావలియుంచి దమసీక్యుల పటట్ణమును భదర్ము చేసెను. 

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. 

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. 
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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 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 144:10 => నీవే రాజులకు విజయము దయచేయువాడవు దుషుట్ల ఖడగ్మునుండి నీవు నీ 

సేవకుడైన దావీదును తపిప్ంచువాడవు 

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. 

1 రాజులు 11:15 => దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుదధ్ము చేయుచుండగా, సైనాయ్ధిపతియైన 

యోవాబు చంపబడినవారిని పాతిపెటుట్టకు వెళిల్యునన్పుప్డు ఎదోము దేశమందునన్ 

మగవారినందరిని హతము చేసెను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 
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కీరత్నలు 60:8 => మోయాబు నేను కాళుల్ కడుగుకొను పళె ల్ము ఎదోముమీద నా చెపుప్ 

విసరివేయుదును ఫిలిషిత్యా, ననున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుము.  

వచనము 16 

అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన అబీమెలెకును యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:38 => ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును 

రాజుగా నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 

2 సమూయేలు 8:15 => దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజై తన జనులనందరిని నీతి 

నాయ్యములనుబటిట్ యేలుచుండెను. 

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. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

Page  of 1011 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

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. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు ఇశార్యేలీయులందరి మీద 

రాజైయుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 

వచనము 17 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; 

మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై యుండిరి. 

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

అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను. 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

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

కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను. 

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. 
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వచనము 1 

ఇదియైన తరువాత అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు చనిపోగా అతని కుమారుడు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

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  

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

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  

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

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. 

వచనము 2 
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అపుప్డు దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాయెడల దయచూపించెను గనుక నేను అతని 

కుమారునియెడల దయచూపెదనని యనుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని పరామరిశ్ంచుటకు 

దూతలను పంపెను. దావీదు సేవకులు హానూనును పరామరిశ్ంచుటకై అమోమ్నీయుల దేశమునకు 

వచిచ్నపుప్డు 

2 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 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. 

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. 
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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; 

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. 

జెఫనాయ్ 2:5 => సముదర్పార్ంతమందు నివసించు కెరేతీయులారా, మీకు శర్మ; ఫిలిషీత్యుల దేశమైన 

కనానూ, నినున్గూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీయందు ఒక కాపురసుథ్డైనను లేకుండ నేను 

నినున్ లయముచేతును. 

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 సమూయేలు 30:14 => మేము దండెతిత్ కెరేతీయుల దకిష్ణ దేశమునకును యూదా దేశమునకును 

కాలేబు దకిష్ణ దేశమునకును వచిచ్ వాటిని దోచుకొని సికల్గును కాలిచ్వేసితిమని చెపెప్ను. 
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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.  

1 దినవృతాత్ంతములు 27:5 => మూడవ నెలను యెహోయాదా కుమారుడును సభాముఖుయ్డునగు 

బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

నెహెమాయ్ 11:24 => మరియు యూదా దేశసుథ్డగు జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు 

కుమారుడగు పెతహయా జనులనుగూరిచ్న సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను. 

వచనము 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 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 12:12 => అయితే అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు మీ మీదికి వచుచ్ట మీరు 

చూడగానే, మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు రాజైయునన్ను ఆయన కాదు, ఒక రాజు మిముమ్ను 

ఏలవలెనని మీరు నాతో చెపిప్తిరి. 

2 సమూయేలు 10:1 => పిమమ్ట అమోమ్ను రాజు మృతినొందగా అతని కుమారుడగు హానూను 

అతని రాజయ్ము నేలుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 10:2 => దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను 

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

వచనము 4 

హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి వసత్రములు పిరుదులు దిగకుండునటుల్ 

నడిమికి కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 

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

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

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

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

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 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 
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ఎసేత్రు 6:3 => రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత 

యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్ర 

మిచిచ్రి. 

పర్సంగి 9:15 => అయితే అందులో జాఞ్నముగల యొక బీదవాడుండి తన జాఞ్నముచేత ఆ 

పటట్ణమును రకిష్ంచెను, అయినను ఎవరును ఆ బీదవానిని జాఞ్పకముంచుకొనలేదు. 

ఆదికాండము 19:37 => వారిలో పెదద్ది కుమారుని కని వానికి మోయాబను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు మోయాబీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

ఆదికాండము 19:38 => చినన్దికూడ కుమారుని కని వానికి బెనన్మిమ్ అను పేరు పెటెట్ను. అతడు 

నేటివరకు అమోమ్నీయులకు మూలపురుషుడుగా ఎంచబడును. 

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 4:7 => 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => దానియందునన్ జనులను అతడు వెలుపలికి కొనిపోయి, వారిలో 

కొందరిని రంపములతో కోయించెను, కొందరిని ఇనుపదంతెలతో చీరించెను; కొందరిని గొడ డ్ళళ్తో 

నరికించెను. ఈ పర్కారము అతడు అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికిని చేసెను, అంతట దావీదును 

జనులందరును యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 

వచనము 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 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 29:9 => అందుకు ఆకీషు దైవదూతవలె నీవు నా దృషిట్కి కనబడుచునాన్వని 

నేనెరుగుదును గాని ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఇతడు మనతోకూడ యుదధ్మునకు రాకూడదని 

చెపుప్చునాన్రు. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 
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1 రాజులు 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

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. 

1 రాజులు 12:11 => నా తండిర్ మీమీద బరువైన కాడిని పెటెట్ను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక 

బరువుగా చేయుదును; నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను సరే, నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:12 => అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని 

వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషుఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 
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ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

యెహోషువ 2:1 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించి 

మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో చెపిప్, షితీత్మునొదద్నుండి వారిని 

రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళిల్ రాహాబను నొక వేశయ్ యింట చేరి అకక్డ దిగగా 

యెహోషువ 2:2 => దేశమును వేగు చూచుటకు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి మనుషుయ్లు రాతిర్వేళ 

ఇకక్డికి వచిచ్రని యెరికో రాజునకు వరత్మానము వచెచ్ను. 

యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:23 => పూరవ్ము లూజనబడిన బేతేలును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు 

దూతలను పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 1:24 => ఆ వేగులవారు ఆ పటట్ణమునుండి ఒకడు వచుచ్ట చూచి నీవు దయచేసి 

యీ పటట్ణములోనికి వెళుల్ తోర్వను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని 

చెపిప్రి. 
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నాయ్యాధిపతులు 18:2 => ఆ దేశసంచారము చేసి దానిని పరిశోధించుటకై దానీయులు తమ 

వంశసుథ్లందరిలోనుండి పరాకర్మవంతులైన అయిదుగురు మనుషుయ్లను జొరాయ్నుండియు 

ఎషాత్యోలునుండియు పంపి మీరు వెళిల్ దేశమును పరిశోధించుడని వారితోచెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 18:8 => వారు జొరాయ్లోను ఎషాత్యోలులోను ఉండు తమ సవ్జనులయొదద్కు 

రాగా వారు మీ తాతప్రయ్మేమిటని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:10 => జనులు నిరభ్యముగా నునాన్రు గనుక మీరు పోయి వారిమీద 

పడవచుచ్ను. ఆ దేశము నలుదికుక్ల విశాలమైనది, దేవుడు మీచేతికి దాని నపప్గించును, 

భూమిలోనునన్ పదారథ్ములలో ఏదియు అచచ్ట కొదువలేదనిరి. 

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 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడ డ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 

వచనము 6 

అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును 

అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు 

రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

కీరత్నలు 35:12 => మేలునకు పర్తిగా నాకు కీడు చేయుచునాన్రు నేను దికుక్లేనివాడనైతిని. 
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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.  

లేవీయకాండము 19:27 => మీ నుదుటి వెండుర్కలను గుండర్ముగా కతిత్రింపకూడదు, నీ గడ డ్పు 

పర్కక్లను గొరగకూడదు, 

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

యిరిమ్యా 48:37 => నిశచ్యముగా పర్తి తల బోడియాయెను పర్తి గడ డ్ము గొరిగింపబడెను 

చేతులనిన్టిమీద నరుకులును నడుములమీద గోనెపటట్యు నునన్వి.  

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.  

యెషయా 47:3 => నీ కోకయు తీసివేయబడును నీకు కలిగిన యవమానము వెలల్డియగును నేను 

పర్తిదండన చేయుచు నరులను మనిన్ంపను. 
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2 సమూయేలు 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడ డ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 

2 సమూయేలు 10:5 => ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు 

సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడ డ్ములు పెరుగువరకు యెరికో 

పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

మారుక్ 12:4 => మరల అతడు మరియొక దాసుని వారియొదద్కు పంపగా, వారు వాని తల 

గాయముచేసి అవమానపరచిరి. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

వచనము 7 

ముపప్ది రెండువేల రథములతో వచుచ్నటుల్ జీతమిచిచ్ మయకా రాజును అతని జనులను 

కుదురుచ్కొనిరి; వీరు వచిచ్ మేదెబా ముందరితటుట్న దిగిరి, అమోమ్నీయులు తమ తమ 

పటట్ణములలోనుండి కూడుకొని యుదద్ము చేయుటకు వచిచ్రి. 

మతత్యి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, 

జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 
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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 

సెగూబు అను అతని కనిషఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను. ఇది నూను కుమారుడైన యెహోషువదావ్రా 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న సంభవించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:22 => అతడు బందీగృహములో తిరగలి విసరువాడాయెను. అయితే అతడు 

కౌష్రము చేయబడిన తరువాత అతని తలవెండుర్కలు తిరిగి మొలుచుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 10:5 => ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు 

సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడ డ్ములు పెరుగువరకు యెరికో 

పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

వచనము 8 

దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబును సైనయ్ములోని పరాకర్మశాలుల నందరిని పంపెను. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

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. 

1 సమూయేలు 27:12 => దావీదు తన జనులైన ఇశార్యేలీయులు తనయందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడునటుల్ చేసెను గనుక అతడు సదాకాలము నాకు దాసుడుగాను ఉండునని అనుకొని ఆకీషు 

దావీదు మాట నమెమ్ను. 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => ఆసా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందును ఉనన్ 

బొకక్సములలోని వెండి బంగారములను తీసి, దమసుక్లో నివాసముచేయు సిరియా రాజగు బెనహ్దదు 

నొదద్కు దూతలచేత పంపించి 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => మరియు అతడు ఇశార్యేలువారిలోనుండి లక్షమంది 

పరాకర్మశాలులను రెండువందల మణుగుల వెండికి కుదిరెచ్ను. 

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. 

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

బలెల్మును తెగనరుకువాడును ఆయనే యుదధ్ రథములను అగిన్లో కాలిచ్వేయువాడు ఆయనే.  

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు యూదారాజైన యెహోషాపాతును 

చూచి నీవు నాతోకూడ రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని అడుగగా యెహోషాపాతు నేను నీవాడను, 

నా జనులు నీ జనులు, మేము నీతో కూడ యుధద్మునకు వచెచ్దమని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:5 => ఇశార్యేలురాజు నాలుగువందల మంది పర్వకత్లను సమకూరిచ్ 

నేను రామోతిగ్లాదుమీదికి యుదధ్మునకు పోవుదునా మానుదునా అని వారినడిగెను. అందుకువారు 

పొముమ్, దేవుడు రాజుచేతికి దానినపప్గించునని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమోర్ను 

ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ తమ వసత్రములను ధరించుకొని తమ తమ 

సింహాసనములమీద కూరుచ్నియుండగా పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వచించుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:47 => ఈలాగున సౌలు ఇశార్యేలీయులను ఏలుటకు అధికారము నొందినవాడై 

నఖముఖాల వారి శతుర్వులైన మోయాబీయులతోను అమోమ్నీయులతోను ఎదోమీయులతోను 
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సోబాదేశపు రాజులతోను ఫిలిషీత్యులతోను యుదధ్ము చేసెను. ఎవరిమీదికి అతడు పోయెనో 

వారినందరిని ఓడించెను. 

2 సమూయేలు 8:3 => సోబా రాజును రెహోబు కుమారుడునగు హదదెజరు యూఫర్టీసు నదివరకు 

తన రాజయ్మును వాయ్పింపజేయవలెనని బయలుదేరగా దావీదు అతని నోడించి 

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. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

వచనము 9 

అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు 

పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:4 => అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను 

ఇరువదివేల కాలబ్లమును పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను 

ఉంచుకొని కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను. 
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నిరగ్మకాండము 14:9 => ఐగుపీత్యులు, అనగా ఫరో రథముల గుఱఱ్ములనిన్యు అతని గుఱఱ్పు 

రౌతులు అతని దండును వారిని తరిమి, బయలెస్ఫోను ఎదుటనునన్ పీహహీరోతునకు సమీపమైన 

సముదర్ము దగగ్ర వారు దిగియుండగా వారిని కలిసికొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 4:3 => అతనికి తొమిమ్దివందల ఇనుపరథములుండెను. అతడు ఇరువది 

సంవతస్రములు ఇశార్యేలీయులను కఠినమైన బాధపెటట్గా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటిట్రి. 

1 సమూయేలు 13:5 => ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకై ముపప్దివేల 

రథములను ఆరువేల గుఱఱ్పు రౌతులను సముదర్పుదరినుండు ఇసుకరేణువులంత విసాత్రమైన 

జనసమూహమును సమకూరుచ్కొని వచిచ్రి. వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూరుప్దికుక్న మికమ్షులో 

దిగిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:9 => కూషీయుడైన జెరహు వారిమీద దండెతిత్ వేయి వేల సైనయ్మును 

మూడువందల రథములను కూరుచ్కొని బయలుదేరి మారేషావరకు రాగా ఆసా అతనికి 

ఎదురుబోయెను. 

కీరత్నలు 20:7 => కొందరు రథములనుబటిట్యు కొందరు గుఱఱ్ములనుబటిట్యు అతిశయపడుదురు 

మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ అతిశయపడుదము. 

కీరత్నలు 20:8 => వారు కుర్ంగి నేలమీద పడియునాన్రు, మనము లేచి చకక్గా నిలుచుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 20:9 => యెహోవా, రకిష్ంచుము మేము మొఱఱ్పెటుట్నపుడు రాజు మాకుతత్రమిచుచ్ను గాక. 

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. 

యెషయా 21:7 => జతజతలుగా వచుచ్ రౌతులును వరుసలుగా వచుచ్ గాడిదలును 

వరుసలుగావచుచ్ ఒంటెలును అతనికి కనబడగా అతడు బహు జాగర్తత్గా చెవి యొగిగ్ నిదానించి 

చూచును 
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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 21:30 => వాటిమీద గురిపెటిట్ కొటిట్తివిు దీబోనువరకు హెషోబ్ను నశించెను 

నోఫహువరకు దాని పాడుచేసితివిు. అగిన్వలన మేదెబావరకు పాడుచేసితివిు. 

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

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ 

వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 

యెషయా 15:2 => ఏడుచ్టకు మోయాబీయులు గుడికిని మెటట్మీదనునన్ దీబోనుకును వెళుల్చునాన్రు 

నెబోమీదను మేదెబామీదను మోయాబీయులు పర్లాపించుచునాన్రు వారందరి తలలమీద 

బోడితనమునన్ది పర్తివాని గడ డ్ము గొరిగింపబడియునన్ది  

2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

వచనము 10 

తాను రెండు సైనయ్ముల మధయ్ను చికుక్బడియుండుట చూచి, యోవాబు ఇశార్యేలీయులలోని 

శేర్షుఠ్లలో పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని, సిరియనులకు ఎదురుగా వారిని పంకుత్లు తీరిచ్, 

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 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:11 => దావీదు నొదద్నుండిన ఆ పరాకర్మశాలుల పటీ ట్లోనివారు 

ముపప్దిమంది; వారిలో హకోమ్నీ కుమారుడైన యాషాబాము ముఖుయ్డు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు 

మూడు వందలమందిని చంపి వారిమీద ఈటె ఆడించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => 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 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. 

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:24 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున 

ఆ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

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. 

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 శేర్షుఠ్లైన ముగుగ్రు కోతకాలమున 

అదులాల్ము గుహలోనునన్ దావీదు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఫిలిషీత్యులు రెఫాయీము లోయలో దండు 

దిగియుండిరి, 
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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; 

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 
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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 

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. 
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2 సమూయేలు 10:7 => దావీదు ఈ సంగతి విని, యోవాబును శూరుల దండంతటిని పంపెను. 

వచనము 11 

కడమ జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా వూయ్హపరచి, తన సహోదరుడైన అబీషైకి అపప్గించి 

యిటల్నెను 

1 సమూయేలు 17:2 => సౌలును ఇశార్యేలీయులును కూడివచిచ్ ఏలా లోయలో దిగి ఫిలిషీత్యుల 

కెదురుగ యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

2 సమూయేలు 18:4 => అందుకు రాజు మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని చేసెదనని చెపిప్ గుమమ్పు 

పర్కక్ను నిలిచియుండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను 

బయలుదేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => అబీయాకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలుగగా అబీయా 

నాలుగు లక్షలమంది పరాకర్మశాలుల సైనయ్ము ఏరప్రచుకొని యుదధ్మునకు సిదధ్ము చేసెను; 

యరొబామును ఎనిమిది లక్షలమంది పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని అతనికి ఎదురుగా వారిని 

యుదధ్మునకు వూయ్హపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:10 => వారు మారేషానొదద్ జెపాతా అను పలల్పు సథ్లమందు పంకుత్లు 

తీరిచ్ యుదధ్ము కలుపగా 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

యిరిమ్యా 50:42 => వారు వింటిని ఈటెను పటుట్కొని వచెచ్దరు వారు కూర్రులు జాలిపడనివారు 

వారి సవ్రము సముదర్ఘోషవలె ఉనన్ది వారు గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు బబులోను కుమారీ, ఒకడు 

యుదధ్పంకుత్లు తీరుచ్ రీతిగా వారందరు నీమీద పంకుత్లు తీరుచ్చునాన్రు.  

యోవేలు 2:5 => రథములు ధవ్ని చేయునటుల్ కొయయ్కాలు అగిన్లో కాలుచు ధవ్ని చేయునటుల్ 

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 
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2 సమూయేలు 10:8 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి గుమమ్మునకెదురుగా యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి. 

సోబా సిరియనులును రెహోబు సిరియనులును మయకావారును టోబువారును విడిగా పొలములో 

నిలిచిరి. 

1 రాజులు 20:1 => తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు 

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 

1 రాజులు 20:24 => ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా, ఆ రాజులలో ఒకొక్కని వాని వాని 

ఆధిపతయ్ములోనుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిరణ్యించి 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => కడమ జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా వూయ్హపరచి, తన 

సహోదరుడైన అబీషైకి అపప్గించి యిటల్నెను 

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. 

వచనము 12 

సిరియనుల బలమునకు నేను నిలువలేక పోయినయెడల నీవు నాకు సహాయము చేయవలెను, 

అమోమ్నీయుల బలమునకు నీవు నిలువలేక పోయినయెడల నేను నీకు సహాయము చేయుదును. 

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 
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2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

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

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 118:11 => నలుదిశలను వారు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

వచనము 13 
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ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును 

ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో దాని చేయునుగాక. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

వచనము 14 

ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును సిరియనులతో యుదధ్ము కలుపుటకై 

చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి పారిపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 4:20 => గనుక ఏ సథ్లములో మీకు బాకానాదము వినబడునో అకక్డికి మా దగగ్రకు 

రండి, మన దేవుడు మన పక్షముగా యుదధ్ముచేయును. 

పర్సంగి 4:9 => ఇదద్రి కషట్ముచేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడై 

యుండుటకంటె ఇదద్రు కూడియుండుట మేలు. 

పర్సంగి 4:10 => వారు పడిపోయినను ఒకడు తనతోడివానిని లేవనెతుత్ను; అయితే ఒంటరిగాడు 

పడిపోయినయెడల వానికి శర్మయే కలుగును, వాని లేవనెతుత్వాడు లేకపోవును. 

పర్సంగి 4:11 => ఇదద్రు కలిసి పండుకొనినయెడల వారికి వెటట్ కలుగును; ఒంటరిగానికి వెటట్ 

ఏలాగు పుటుట్ను? 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 
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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. 

వచనము 15 

సిరియనులు తిరిగి పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచినపుప్డు వారును అతని సహోదరుడైన అబీషై 

ముందర నిలువలేక తిరిగి పారిపోయి పటట్ణములో చొచిచ్రి, యోవాబు మరలి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:7 => మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి 

ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన 

దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 

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 10:25 => అపుప్డు యెహోషువ వారితో మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢతవ్ము 

వహించి ధైరయ్ముగా నుండుడి; మీరు ఎవరితో యుదధ్ము చేయుదురో ఆ శతుర్వులకందరికి యెహోవా 

వీరికి చేసినటుట్ చేయుననెను. 
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1 సమూయేలు 4:9 => ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు 

హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని చెపుప్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:7 => అతడు నీ మనసుస్లో ఉనన్దంతయు చేయుము, పోదము రముమ్. నీ 

యిషాట్నుసారముగా నేను నీకు తోడుగా నునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:8 => అపుప్డు యోనాతాను మనము వారి దగగ్రకు పోయి మనలను వారికి 

అగుపరుచుకొందము. 

1 సమూయేలు 14:9 => వారు మనలను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు అకక్డ నిలువుడని 

చెపిప్నయెడల వారియొదద్కు పోక మనమునన్చోట నిలుచుదము. 

1 సమూయేలు 14:10 => మాయొదద్కు రండని వారు చెపిప్నయెడల యెహోవా వారిని మనచేతికి 

అపప్గించెనని దానిచేత గురిత్ంచి మనము పోదమని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:11 => వీరిదద్రు తముమ్ను తాము ఫిలిషీత్యుల దండు కాపరులకు 

అగుపరుచుకొనిరి. అపుప్డే ఫిలిషీత్యులు చూడుడి, తాము దాగియుండిన గుహలలోనుండి 

హెబీర్యులు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్రని చెపుప్కొనుచు 

1 సమూయేలు 14:12 => యోనాతానును అతని ఆయుధములను మోయువానిని పిలిచి మేము 

మీకు ఒకటి చూపింతుము రండని చెపిప్నపుప్డు యోనాతాను నా వెనుక రముమ్, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులచేతికి వారినపప్గించెనని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:32 => ఈ ఫిలిషీత్యునిబటిట్ యెవరి మనసుస్ను కుర్ంగ నిమితత్ము లేదు. మీ 

దాసుడనైన నేను వానితో పోటాల్డుదునని దావీదు సౌలుతో అనగా 

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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ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

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. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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. 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

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 
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ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

యోబు 1:22 => ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు 

అనాయ్యము చేసెనని చెపప్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:18 => అయితే సిరియనులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి 

పారిపోయిరి; దావీదు సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి 

సైనాయ్ధిపతియైన షోపకును చంపివేసెను. 

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. 

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

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

పూనుకొందము రండని చెపిప్ యీ మంచికారయ్ము చేయుటకై బలము తెచుచ్కొనిరి. 

కీరత్నలు 60:12 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

వచనము 16 

తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని సిరియనులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు దూతలను పంపి, 

యేటి ఆవలి సిరియనులను పిలిపించుకొనిరి, హదరెజెరుయొకక్ సైనాయ్ధిపతియైన షోపకు వారికి 

నాయకుడాయెను. 

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 20:19 => 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. 

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 

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. 

Page  of 1047 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

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. 
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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 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:16 => ఇశార్యేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. 

దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అపప్గించినందున 

యిరిమ్యా 46:15 => నీలో బలవంతులైన వారేల తుడుపు పెటట్బడుచునాన్రు? యెహోవా వారిని 

తోలివేయుచునాన్డు గనుకనే వారు నిలువకునాన్రు.  

యిరిమ్యా 46:16 => ఆయన అనేకులను తొటిర్లల్జేయుచునాన్డు వారొకనిమీద ఒకడు కూలుచు 

లెండి, కూర్రమైన ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొందము రండి మన సవ్జనులయొదద్కు మన జనమ్భూమికి 

వెళుల్దము రండి అని వారు చెపుప్కొందురు.  

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:18 => అయితే సిరియనులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి 

పారిపోయిరి; దావీదు సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి 

సైనాయ్ధిపతియైన షోపకును చంపివేసెను. 

వచనము 17 
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దావీదు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్ను దాటి వారికి ఎదురుపడి 

వారియెదుట సైనయ్ములను వూయ్హపరచెను, దావీదు సిరియనులకు ఎదురుగా సైనయ్ములను పంకుత్లు 

తీరిచ్నపుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేసిరి. 

లేవీయకాండము 26:7 => మీరు మీ శతుర్వులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత 

పడెదరు. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

వచనము 18 

అయితే సిరియనులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి పారిపోయిరి; దావీదు సిరియనులలో 

ఏడువేల రథికులను నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి సైనాయ్ధిపతియైన షోపకును 

చంపివేసెను. 

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. 

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.  
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జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

2 సమూయేలు 10:16 => హదదెజరు నదియవతలనునన్ సిరియనులను పిలువనంపగా వారు 

హేలామునకు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 11:23 => మరియు దేవుడు అతనిమీదికి ఎలాయ్దా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక 

విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొదద్నుండి 

పారిపోయినవాడు. 

కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

వచనము 19 

తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ సేవకులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు 

దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి సిరియనులు అమోమ్నీయులకు 

సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 

2 సమూయేలు 10:17 => హదదెజరు సైనాయ్ధిపతియగు షోబకు వీరికి అధిపతిగా ఉండెను. 

దావీదునకు ఈ వారత్ వినబడినపుప్డు అతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్నునది దాటి 

హేలామునకు వచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్రి, వచిచ్న రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 

యెషయా 22:6 => ఏలాము యోధులను రథములను రౌతులను సమకూరిచ్ అంబులపొదిని 

వహించియునన్ది. కీరు డాలు పై గవిసెన తీసెను 

యెషయా 22:7 => అందుచేత అందమైన నీ లోయలనిండ రథములునన్వి గుఱఱ్పురౌతులు 

గవినియొదద్ వూయ్హమేరప్రచుకొనుచునాన్రు. 
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వచనము 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. 

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. 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 33:16 => ఏ రాజును సేనాబలముచేత రకిష్ంపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత 

తపిప్ంచుకొనడు. 

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

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. 

వచనము 2 
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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. 

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 

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. 

2 సమూయేలు 10:19 => హదదెజరునకు సేవకులగు రాజులందరు తాము ఇశార్యేలీయుల 

యెదుట నిలువలేకుండ కొటట్బడియుండుట చూచి ఇశార్యేలీయులతో సమాధానపడి వారికి లోబడిరి. 

సిరియనులు భయాకార్ంతులై అమోమ్నీయులకు ఇక సహాయము చేయుట మానిరి. 

1 రాజులు 20:1 => తనయొదద్ గుఱఱ్ములను రథములను సమకూరుచ్కొనిన ముపప్ది ఇదద్రు 

రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెనహ్దదు తన సైనయ్మంతటిని సమకూరుచ్కొని బయలుదేరి షోమోర్నుకు 

ముటట్డివేసి దానిమీద యుదధ్ము చేసెను. 
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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 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

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

లోబడినటుల్ నటించుదురు 

యెషయా 10:8 => అతడిటల్నుకొనుచునాన్డు నా యధిపతులందరు మహారాజులు కారా?  

1 దినవృతాత్ంతములు 14:17 => కాబటిట్ దావీదు కీరిత్ ఇశార్యేలీయుల పర్దేశములందంతట 

పర్సిదిధ్యాయెను; యెహోవా అతని భయము అనయ్జనులకందరికి కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 48:3 => దాని నగరులలో దేవుడు ఆశర్యముగా పర్తయ్క్షమగుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 48:4 => రాజులు కూడిరి వారు ఏకముగా కూడివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 48:5 => వారు దాని చూచిన వెంటనే ఆశచ్రయ్పడిరి భర్మపడి తవ్రగా వెళిల్పోయిరి. 

కీరత్నలు 48:6 => వారచచ్టనుండగా వణకును పర్సవించు సతరీ వేదనయు వారిని పటెట్ను. 

ఎజార్ 4:20 => మరియు యెరూషలేము పటట్ణమందు బలమైన రాజులు పర్భుతవ్ము చేసిరి. వారు 

నది యవతలి దేశములనిన్టిని ఏలినందున వారికి శిసుత్ను సుంకమును పనున్ను చెలుల్ చుండెను. 

వచనము 3 

దానియందునన్ జనులను అతడు వెలుపలికి కొనిపోయి, వారిలో కొందరిని రంపములతో కోయించెను, 

కొందరిని ఇనుపదంతెలతో చీరించెను; కొందరిని గొడ డ్ళళ్తో నరికించెను. ఈ పర్కారము అతడు 

అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికిని చేసెను, అంతట దావీదును జనులందరును యెరూషలేమునకు 

తిరిగివచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 11:1 => వసంతకాలమున రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు సమయమున 

దావీదు యోవాబును అతనివారిని ఇశార్యేలీయులనందరిని పంపగా వారు అమోమ్నీయులను 

సంహరించి రబాబ్ పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి; అయితే దావీదు యెరూషలేమునందు నిలిచెను. 

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 రాజులు 13:20 => తరువాత ఎలీషా మృతిపొందగా వారు అతనిని సమాధిలో ఉంచిరి. ఒక 

సంవతస్రము గడచిన తరువాత మోయాబీయుల సైనయ్ము దేశముమీదికి వచిచ్నపుప్డు 

యెషయా 6:11 => పర్భువా, ఎనాన్ళల్ వరకని నేనడుగగా ఆయన నివాసులు లేక పటట్ణములును, 

మనుషుయ్లు లేక యిండుల్ను పాడగువరకును దేశము బొతిత్గా బీడగువరకును 

యెషయా 54:16 => ఆలకించుము, నిపుప్లూది తన వృతిత్కి తగినటుట్గా పనిముటుట్ చేయు కమమ్రిని 

సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడుచేయువాని సృజించువాడను నేనే  

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. 

2 సమూయేలు 12:26 => యోవాబు రబాబ్ అను అమోమ్నీయుల పటట్ణముమీద యుదధ్ము చేసి 

రాజనగరిని పటుట్కొనెను. 

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

పటట్ణపువాడైన నాహాషు కుమారుడగు షోబీయును, లోదెబారు ఊరివాడగు అమీమ్యేలు కుమారుడైన 

మాకీరును, రోగెలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బరిజ్లల్యియు 

యిరిమ్యా 49:2 => కాగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగల దినములలో నేను 

అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్మీదికి వచుచ్ యుదధ్ము యొకక్ ధవ్ని వినబడజేసెదను; అది 
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పాడుదిబబ్యగును, దాని ఉపపురములు అగిన్చేత కాలచ్బడును, దాని వారసులకు ఇశార్యేలీయులు 

వారసులగుదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 49:3 => హెషోబ్నూ, అంగలారుచ్ము, హాయి పాడాయెను, మలోక్మును అతని 

యాజకులును అతని యధిపతులును చెరలోనికి పోవుచునాన్రు; రబాబ్ నివాసినులారా, కేకలువేయుడి, 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి, మీరు అంగలారిచ్ కంచెలలో ఇటు అటు తిరుగులాడుడి. 

యెహెజేక్లు 21:20 => ఖడగ్మునకు అమోమ్నీయుల పటట్ణమగు రబాబ్కు ఒక మారగ్మును, 

యూదాదేశమందునన్ పార్కారములు గల పటట్ణమగు యెరూషలేమునకు ఒక మారగ్మును 

ఏరప్రచుము. 

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.  

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 
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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 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. 

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

పటుట్కొని పోయెను. 
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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. 

వచనము 4 

అటు తరువాత గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము కలుగగా హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై 

రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని హతము చేసెను, అందువలన ఫిలిషీత్యులు 

లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 

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. 

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

పటుట్కొని పోయెను. 

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

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

వచనము 5 

మరల ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము జరుగగా యాయీరు కుమారుడైన ఎలా హ్నాను గితీత్యుడైన గొలాయ్తు 

సహోదరుడగు లహీమ్ని చంపెను. వాని యీటె నేతగాని దోనెయంత పెదద్ది. 

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 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి 

వసత్రములు పిరుదులు దిగకుండునటుల్ నడిమికి కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 

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. 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

Page  of 1061 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

యెహోషువ 9:23 => ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును 

మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 8:7 => అందుకు గిదోయ్ను ఈ హేతువుచేతను జెబహును సలుమ్నాన్ను యెహోవా 

నాచేతికపప్గించిన తరువాత నూరుచ్ కొయయ్లతోను కంపలతోను మీ దేహములను నూరిచ్వేయుదునని 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:16 => ఆ ఊరి పెదద్లను పటుట్కొని నూరుచ్కొయయ్లను బొమమ్జెముడును 

తీసికొని వాటివలన సుకోక్తువారికి బుదిధ్ చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:17 => మరియు నతడు పెనూయేలు గోపురమును పడగొటిట్ ఆ ఊరివారిని 

చంపెను. 

1 రాజులు 9:21 => ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు 

శేషించియునన్ వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు 

జరుగుచునన్ది. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => పార్ణముతోనునన్ మరి పదివేలమందిని యూదావారు 

చెరపటుట్కొని, వారిని ఒక పేటుమీదికి తీసికొనిపోయి ఆ పేటుమీదనుండి వారిని పడవేయగా వారు 

తుతుత్నియలైపోయిరి. 

వచనము 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 21:15 => ఫిలిషీత్యులకును ఇశార్యేలీయులకును యుదధ్ము మరల జరుగగా 

దావీదు తన సేవకులతోకూడ దిగిపోయి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము చేయునపుప్డు అతడు సొమమ్సిలెల్ను. 

యెహోషువ 12:12 => గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు, 

యెహోషువ 16:3 => అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు 

సాగి కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల సరిహదుద్వరకు 

వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను. 

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. 
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2 సమూయేలు 21:22 => ఈ నలుగురును గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారై 

దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను హతులైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

యెహోషువ 10:33 => లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా 

యెహోషువ నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేసెను. 

1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 

1 రాజులు 9:15 => యెహోవా మందిరమును సొలొమోను నగరమును మిలోల్ను, 

యెరూషలేముయొకక్ పార్కారమును హాసోరు మెగిదోద్ గెజెరు అను పటట్ణములను కటిట్ంచుటకు 

సొలొమోను వెటిట్వారిని పెటెట్ను. 

వచనము 7 

వాడు ఇశార్యేలీయులను దూషింపగా దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను వాని 

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. 

1 సమూయేలు 17:4 => గాతువాడైన గొలాయ్తు అను శూరుడొకడు ఫిలిషీత్యుల దండులోనుండి 

బయలుదేరుచుండెను. అతడు ఆరుమూళల్ జేనెడు ఎతుత్ మనిషి. 

1 సమూయేలు 21:9 => యాజకుడు ఏలా లోయలో నీవు చంపిన గొలాయ్తు అను ఫిలిషీత్యుని 

ఖడగ్మునన్ది, అదిగో బటట్తో చుటట్బడి ఏఫోదు వెనుక ఉనన్ది, అది తపప్ ఇకక్డ మరి ఏ ఖడగ్మును 
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లేదు, దాని తీసికొనుటకు నీకిషట్మైనయెడల తీసికొనుమనగా దావీదు దానికి సమమైనదొకటియు లేదు, 

నాకిమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

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. 

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 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. 

వచనము 8 

గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారగు వీరు దావీదు చేతను అతని సేవకుల చేతను హతులైరి. 

2 సమూయేలు 21:20 => ఇంకొక యుదధ్ము గాతు దగగ్ర జరిగెను. అకక్డ మంచి యెతత్రి 

యొకడుండెను, ఒకొక్కచేతికి ఆరేసి వేర్ళుల్ను, ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ అతనికుండెను. అతడు 

రెఫాయీయుల సంతతివాడు. 

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. 
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వచనము 1 

తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును 

పేర్రేపింపగా 

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 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

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

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

1 సమూయేలు 16:9 => అపుప్డు యెషష్యి షమామ్ను పిలువగా అతడు యెహోవా ఇతనిని 

కోరుకొనలేదనెను. 

వచనము 2 

దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను 

వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై నాయొదద్కు దాని 

తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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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. 

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? 

2 సమూయేలు 21:22 => ఈ నలుగురును గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారై 

దావీదువలనను అతని సేవకులవలనను హతులైరి. 

వచనము 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. 
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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. 

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. 

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 1:8 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 
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యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్నపుప్డు శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 26:4 => మోయాబు మైదానములలో యెరికోయొదద్నునన్ యొరాద్ను దగగ్రనుండగా 

జనసంఖయ్ను చేయుడని వారితో చెపిప్రి. 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

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 
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నీవు దేశమును విడిచి అనయ్దేవతలను పూజించుమని నాతో చెపిప్, యెహోవా సావ్సథ్య్మునకు 

హతుత్కొనకుండ ననున్ వెలివేయుచునాన్రు. 

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 7:7 => బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు 

ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది 

రెండువేల ముపప్ది నలుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:40 => ఆషేరు సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లును పర్ఖాయ్తినొందిన పరాకర్మశాలులును అధిపతులలో ముఖుయ్లునైయుండిరి . ఆ 

వంశపువారిలో యుదధ్మునకు పోతగినవారి లెకక్ యిరువది యారువేలు. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

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 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 
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వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 4 

అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక యోవాబు ఇశార్యేలు 

దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి దావీదునకు 

అపప్గించెను. 

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

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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 24:4 => అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు 

సముఖమునుండి బయలువెళిల్ 
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నాయ్యాధిపతులు 20:1 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరు బయలుదేరి దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బావరకును గిలాదుదేశము వరకును వారి సమాజము ఏకమనసుస్ కలిగి మిసాప్లో యెహోవా 

సనిన్ధిని కూడెను. 

1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

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 బెయేరె ష్బావరకు లెకక్కు 

సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత విసాత్రముగా ఇశార్యేలీయులనందరిని నలుదిశలనుండి నీయొదద్కు 

సమకూరిచ్ నీవు సవ్యముగా యుదధ్మునకు పోవలెను. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:5 => కావున బహుకాలమునుండి వారు వార్యబడిన పర్కారము ఇంత 

ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో 

పసాక్పండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు 

ఇశార్యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిరణ్యము చేసిరి. 

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. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:15 => తాపకరమైన పాములును తేళుల్ను కలిగి యెడారియై నీళుల్లేని 

భయంకరమైన ఆ గొపప్ అరణయ్ములో ఆయన నినున్ నడిపించెను, రాతిబండనుండి నీకు నీళుల్ 

తెపిప్ంచెను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:26 => హిజిక్యా హృదయగరవ్ము విడచి, తానును యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును తముమ్నుతాము తగిగ్ంచుకొనిరి గనుక హిజిక్యా దినములలో యెహోవా కోపము 

జనులమీదికి రాలేదు. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

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. 
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సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

వచనము 5 

ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల మందియు యూదా వారిలో కతిత్ 

దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:13 => ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును 

మన దేవుని పటట్ణముల నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో 

దాని చేయునుగాక. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

సామెతలు 14:28 => జనసమృదిధ్ కలుగుటచేత రాజులకు ఘనతవచుచ్ను జనక్షయము రాజులకు 

వినాశకరము. 

యెషయా 26:15 => యెహోవా, నీవు జనమును వృదిధ్ చేసితివి జనమును వృదిధ్ చేసితివి. 

దేశముయొకక్ సరిహదుద్లను విశాలపరచి నినున్ నీవు మహిమపరచుకొంటివి. 

యెషయా 48:19 => నీ సంతానము ఇసుకవలె విసాత్రమగును నీ గరభ్ఫలము దాని రేణువులవలె 

విసత్రించును వారి నామము నా సనిన్ధినుండి కొటిట్వేయబడదు మరువబడదు 
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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 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

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 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

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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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 రాజులు 12:7 => యోవాషు యాజకుడైన యెహోయాదాను మిగిలిన యాజకులను పిలిపించి 

మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను మీరెందుకు బాగుచేయకపోతిరి? ఇకను మీ మీ నెలవైన 

వారియొదద్ దర్వయ్ము తీసికొనక, మందిరములో శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై మీరు 

అంతకుముందు తీసికొనినదాని నపప్గించుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్ యుండెను. 

వచనము 6 

రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను 

ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

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. 
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2 సమూయేలు 24:4 => అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు 

సముఖమునుండి బయలువెళిల్ 

2 సమూయేలు 24:5 => యొరాద్ను నది దాటి యాజేరుతటుట్న గాదు లోయ మధయ్నుండు పటట్ణపు 

కుడిపారశ్వ్ముననునన్ అరోయేరులో దిగి 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:7 => అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల 

యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

బెయేరె ష్బావరకు సంచరించిరి. 

2 సమూయేలు 24:8 => ఈ పర్కారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమిమ్దినెలల ఇరువది 

దినములకు తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:4 => అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు 

సముఖమునుండి బయలువెళిల్ 

వచనము 7 

ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:23 => ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ 

గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు చేరచ్లేదు. 

2 సమూయేలు 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 
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ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:46 => లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 

నాయ్యాధిపతులు 20:17 => బెనాయ్మీనీయులు గాక ఇశార్యేలీయులలో ఖడగ్ము దూయు 

నాలుగులక్షలమంది లెకిక్ంపబడిరి; వీరందరు యోధులు. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 12:21 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ముచేసి, రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ 

చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన 

లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => అబీయాకును యరొబామునకును యుదధ్ము కలుగగా అబీయా 

నాలుగు లక్షలమంది పరాకర్మశాలుల సైనయ్ము ఏరప్రచుకొని యుదధ్మునకు సిదధ్ము చేసెను; 

యరొబామును ఎనిమిది లక్షలమంది పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని అతనికి ఎదురుగా వారిని 

యుదధ్మునకు వూయ్హపరచెను. 

కీరత్నలు 80:9 => దానికి తగిన సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట 

వాయ్పించెను 

వచనము 8 

దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను మికిక్లి అవివేకముగా 

పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో మొఱఱ్పెటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:47 => అయితే లేవీయులు తమ పితరుల గోతర్ముచొపుప్న వారితో పాటు 

లెకిక్ంపబడలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 1:48 => ఏలయనగా యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచిచ్యుండెను నీవు లేవీ 

గోతర్మును లెకిక్ంపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 1:49 => ఇశార్యేలీయుల మొతత్మునకు వారి మొతత్మును చేరచ్కూడదు. 

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 11:15 => 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 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 
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నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 సమూయేలు 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

వచనము 9 

యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు వెళిల్ దావీదుతో ఇటల్నుము. 

2 సమూయేలు 11:27 => అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను 

తన నగరికి తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు 

చేసినది యెహోవా దృషిట్కి దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా 

ఇశార్యేలీయులలో డెబబ్దివేలమంది చచిచ్రి. 

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 7:5 => 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 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

యెహోషువ 22:16 => యెహోవా సరవ్ సమాజపువారు చెపుప్చునన్దేమనగా నేడు బలిపీఠమును 

కటుట్కొని నేడే యెహోవాను అనుసరించుట మాని, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మీద మీరేల తిరుగుబాటు 

చేయుచునాన్రు? 

యెహోషువ 22:17 => పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా? 

అందుచేత యెహోవా సమాజములో తెగులు పుటెట్ను గదా నేటివరకు మనము దానినుండి 

పవితర్పరచుకొనకయునాన్ము. 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

యెహోషువ 22:20 => జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో 

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 
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యెహోషువ 22:21 => అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

యెహోషువ 22:23 => యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను 

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 

యెహోషువ 22:24 => ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారితో 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? 

యెహోషువ 22:25 => రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా 

యొరాద్నును సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన 

మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని వారగునటుల్ 

చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు. 

యెహోషువ 22:26 => కాబటిట్ మేము మనము బలిపీఠమును కటుట్టకు సిదధ్పరచుదము రండని 

చెపుప్కొంటిమి; అది దహనబలుల నరిప్ంచుటకైనను బలి నరిప్ంచుటకైనను కాదు. 

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 21:14 => సౌలు ఎముకలను అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకలను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు చేరిన సేలాలోనునన్ సౌలు తండిర్యగు కీషు సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. 

రాజు ఈలాగు చేసిన తరువాత దేశముకొరకు చేయబడిన విజాఞ్పనమును దేవుడంగీకరించెను.  
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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. 

ఆదికాండము 38:10 => అతడు చేసినది యెహోవా దృషిట్కి చెడ డ్ది గనుక ఆయన అతనికూడ 

చంపెను. 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

నిరగ్మకాండము 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; 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

వచనము 10 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను నీయెదుట నుంచుచునాన్ను, వాటిలో 

ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

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 
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కీరత్నలు 25:11 => యెహోవా, నా పాపము బహు ఘోరమైనది నీ నామమునుబటిట్ దానిని 

క్షమింపుము. 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

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. 

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. 

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 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 సమూయేలు 13:13 => నీవును ఇశార్యేలీయులలో దురామ్రుగ్డవగుదువు; అయితే ఇందునుగూరిచ్ 

రాజుతో మాటలాడుము; 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => నీ తండిర్ మామీద ఉంచిన కాడిని చులుకన చేయుమని ననన్డిగిన 

యీ జనులకు పర్తుయ్తత్రమేమి ఇయయ్వలెనని మీరు యోచింతురో చెపుప్డని వారినడుగగా 

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 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

వచనము 11 
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కావున గాదు దావీదు నొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని 

రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల 

రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న కాలములనుగూరిచ్యు, 

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. 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

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. 

వచనము 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, 
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అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన 

వానికి నేను ఏమి పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

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. 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

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. 
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1 రాజులు 13:21 => అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచిచ్న దైవజనుని పిలిచి యెహోవా 

ఈలాగున ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించినదానిని గైకొనక 

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. 

సామెతలు 3:12 => తండిర్ తనకు ఇషుట్డైన కుమారుని గదిద్ంచు రీతిగా యెహోవా తాను 

పేర్మించువారిని గదిద్ంచును. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

వచనము 13 

అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను 

మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని గాదుతో అనెను. 

సామెతలు 19:20 => నీవు ముందుకు జాఞ్నివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము. 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత 

గాదునకు సెలవియయ్గా 

వచనము 14 

Page  of 1090 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

కావున యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా ఇశార్యేలీయులలో డెబబ్దివేలమంది 

చచిచ్రి. 

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. 

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. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

2 సమూయేలు 21:1 => దావీదు కాలమున మూడు సంవతస్రములు విడువకుండ కరవు కలుగగా 

దావీదు యెహోవాతో మనవిచేసెను. అందుకు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను సౌలు 

గిబియోనీయులను హతముచేసెను గనుక అతనినిబటిట్యు , నరహంతకులగు అతని 

యింటివారినిబటిట్యు శిక్షగా ఈ కరవు కలిగెను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 

శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 

Page  of 1091 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడ డ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

విలాపవాకయ్ములు 4:9 => కాష్మహతులు భూఫలములు లేక పొడువబడి కీష్ణించిపోయెదరు 

ఖడగ్హతులు కాష్మహతులకనన్ భాగయ్వంతులు. 

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, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:15 => నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల 

ఈ శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

యిరిమ్యా 42:16 => మీరు భయపడుచునన్ ఖడగ్ము అకక్డను ఐగుపుత్ దేశముననే మిముమ్ను తరిమి 

పటుట్కొనును; మీకు భయము కలుగజేయు కాష్మము ఐగుపుత్లోనే మిముమ్ను తరిమి కలిసికొనును, 

అకక్డనే మీరు చతుత్రు, 

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 

యెషయా 66:16 => అగిన్చేతను తన ఖడగ్ముచేతను శరీరులందరితో ఆయన వాయ్జెయ్మాడును 

యెహోవాచేత అనేకులు హతులవుదురు. 

యిరిమ్యా 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

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

విశర్మించి ఊరకుండుము. 

లేవీయకాండము 26:10 => మీరు చాలాకాలము నిలువైయునన్ పాతగిలిన ధానయ్మును తినెదరు; 

కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది మిగిలియుండును. 

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. 

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 
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తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

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 

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. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

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 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:27 => యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో 

వేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

వచనము 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 రాజులు 6:15 => దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు 

గుఱఱ్ములును రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని 

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 

2 రాజులు 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 

ఎసేత్రు 4:11 => యొకక్ అంతరృగ్హమున పర్వేశించినయెడల బర్దుకునటుల్గా రాజు తన బంగారపు 

దండమును ఎవరితటుట్ చాపునో వారు తపప్ పర్తివాడు సంహరింపబడుననన్ కఠినమైన ఆజఞ్ కలదని 

రాజసేవకులకందరికిని అతని సంసాథ్నములలోనునన్ జనులకందరికిని తెలిసేయునన్ది. నేటికి ముపప్ది 

దినములనుండి రాజునొదద్కు పర్వేశించుటకు నేను పిలువబడలేదని చెపుప్మనెను. 

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

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 
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నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

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. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 5:7 => నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ మందిరములో పర్వేశించెదను నీయెడల 

భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయము దికుక్ చూచి నమసక్రించెదను 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

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

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

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

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  
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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 దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 106:7 => ఐగుపుత్లో మా పితరులు నీ అదుభ్తములను గర్హింపకయుండిరి నీ 

కృపాబాహుళయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకయుండిరి సముదర్మునొదద్ ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారు 

తిరుగుబాటు చేసిరి. 

కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

యెషయా 63:15 => పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి 

దృషిట్ంచుము నీ ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి? నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు 

అణగిపోయెనే.  

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 
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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 తరీ ష్షునకు 

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. 

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

యెషయా 46:7 => వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట 

నిలువబెటుట్దురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను 

ఉతత్రము చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని రకిష్ంపదు.  

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  
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2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

కీరత్నలు 119:156 => యెహోవా, నీ కనికరములు మితిలేనివి నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ ననున్ 

బర్దికింపుము. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 16 

దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని 

దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె 

పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

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. 
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2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:30 => ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును 

లేచినపుప్డు శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను. 

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. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

సంఖాయ్కాండము 16:49 => కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయినవారు గాక పదునాలుగువేల 

ఏడువందలమంది ఆ తెగులుచేత చచిచ్రి. 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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వచనము 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 24:16 => 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 

యిరిమ్యా 7:12 => పూరవ్మున నేను నా నామము నిలిపిన షిలోహునందునన్ నా సథ్లమునకు 

పోయి విచారణ చేయుడి, ఇశార్యేలీయులైన నా జనుల దుషట్తవ్మునుబటిట్ నేను దానికి చేసిన కారయ్ము 

చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 26:18 => యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో మోరషీత్యుడైన మీకా 

పర్వచించుచుండెను . అతడు యూదా జనులందరితో ఇటుల్  పర్కటించుచు వచెచ్ను 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ 

సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని 

ఉనన్త సథ్లములవలె అగును. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 
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చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

ఆదికాండము 6:6 => తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన 

హృదయములో నొచుచ్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:14 => అంతట యెహోవా తన పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడును గూరిచ్ 

సంతాపపడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 78:38 => అయితే ఆయన వాతస్లయ్ సంపూరుణ్డై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము 

పరిహరించువాడు. తన ఉగర్తను ఏమాతర్మును రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణచుకొనువాడు. 

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  

యిరిమ్యా 18:10 => ఆ జనము నా మాట వినకుండ నా దృషిట్కి కీడుచేసినయెడల దానికి 

చేయదలచిన మేలునుగూరిచ్ నేను సంతాపపడుదును. 

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 
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యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీ ష్షునకు 

పారిపోతిని. 

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. 

కీరత్నలు 90:13 => యెహోవా, తిరుగుము ఎంతవరకు తిరుగకయుందువు? నీ సేవకులను చూచి 

సంతాపపడుము. 

మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

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. 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

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 
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కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత 

గాదునకు సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:27 => యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో 

వేసెను. 

కీరత్నలు 135:14 => యెహోవా తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన 

సంతాపమునొందును. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 9:1 => మరియు నేను చెవులార వినునటుల్ ఆయన గటిట్గా ఈ మాటలు పర్కటించెను 

ఒకొక్కడు తాను హతము చేయు ఆయుధమును చేతపటుట్కొని పటట్ణపు కావలి వారందరును ఇకక్డికి 

రండి అనెను. 

ఆమోసు 7:3 => యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అది జరుగదని సెలవిచెచ్ను. 

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. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 
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వచనము 18 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు 

అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత గాదునకు సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:19 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల యెదుట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన 

దేవదూత వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘసత్ంభము వారి యెదుటనుండి పోయి 

వారి వెనుక నిలిచెను 

నిరగ్మకాండము 14:20 => అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; 

అది మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ 

అంతయు ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు 

సంఖాయ్కాండము 22:31 => అంతలో యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడగ్ము 

చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తలవంచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేయగా 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 
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1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

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.  

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

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

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

నిరగ్మకాండము 4:24 => అతడు పోవు మారగ్మున సతర్ములో యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

చంపచూడగా 

సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజము ఎదుటనుండి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రములోనికి వెళిల్ సాగిలపడగా యెహోవా మహిమ వారికి కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:23 => యెహోవా దూత ఖడగ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట 

ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 
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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 21:12 => 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:27 => యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో 

వేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:30 => దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై 

దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యిరిమ్యా 6:12 => ఏమియు మిగులకుండ వారి యిండుల్ను వారి పొలములును వారి భారయ్లును 

ఇతరులకు అపప్గింపబడుదురు, ఈ దేశనివాసులమీద నేను నా చెయియ్ చాపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్ 
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యెహెజేక్లు 9:8 => నేను తపప్ మరి ఎవరును శేషింపకుండ వారు హతము చేయుట నేను చూచి 

సాసాట్ంగపడి వేడుకొని అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, యెరూషలేముమీద నీ కోర్ధమును కుమమ్రించి 

ఇశార్యేలీయులలో శేషించినవారినందరిని నశింపజేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటట్గా 

యెహెజేక్లు 11:13 => నేను ఆ పర్కారము పర్వచింపుచుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలటాయ్ 

చచెచ్ను గనుక నేను సాషాట్ంగపడి యెలుగెతిత్ అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును 

నీవు నిరూమ్లము చేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

దానియేలు 8:3 => నేను ఊలయి యను నదిపర్కక్ను ఉనన్టుట్ నాకు దరశ్నము కలిగెను. నేను 

కనున్లెతిత్ చూడగా, ఒక పొటే ట్లు ఆ నది పర్కక్ను నిలిచియుండెను; దానికి రెండు కొముమ్లు, ఆ 

కొముమ్లు ఎతత్యినవి గాని యొకటి రెండవ దానికంటె ఎతుత్గా ఉండెను; ఎతుత్గలది దానికి తరువాత 

మొలిచినది.  

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 19 

యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట పర్కారము దావీదు వెళె ల్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱఱ్పెటట్గా 

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. 

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.  

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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  

2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 44:33 => కాబటిట్ తమ దాసుడనైన ననున్ ఈ చినన్వానికి పర్తిగా ఏలినవారికి 

దాసునిగా నుండనిచిచ్ యీ చినన్వాని తన సహోదరులతో వెళల్నిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 
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నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 

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. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 
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యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

ఆదికాండము 3:24 => అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న 

కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను 

నిలువబెటెట్ను. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యెహెజేక్లు 11:13 => నేను ఆ పర్కారము పర్వచింపుచుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలటాయ్ 

చచెచ్ను గనుక నేను సాషాట్ంగపడి యెలుగెతిత్ అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును 

నీవు నిరూమ్లము చేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

యోనా 1:12 => ననున్ బటిట్యే యీ గొపప్తుపాను మీమీదికి వచెచ్నని నాకు తెలిసియునన్ది; ననున్ 

ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేయుడి, అపుప్డు సముదర్ము మీమీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునని అతడు 

వారితో చెపిప్నను 

వచనము 20 

ఒరాన్ను అపుప్డు గోధుమలను నూరుచ్చుండెను; అతడు వెనుకకు తిరిగి దూతను చూచినపుప్డు, 

అతడును అతనితో కూడనునన్ అతని నలుగురు కుమారులును దాగుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => కావున గాదు దావీదు నొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళిల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

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 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 
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వచనము 21 

దావీదు ఒరాన్నునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒరాన్ను దావీదును చూచి, కళల్ములోనుండి వెలుపలికి వచిచ్, 

తల నేలమటుట్నకు వంచి దావీదుకు నమసాక్రము చేసెను. 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదుధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

2 రాజులు 5:12 => దమసుక్ నదులైన అబానాయును ఫరప్రును ఇశార్యేలు దేశములోని 

నదులనిన్టికంటె శేర్షఠ్మైనవి కావా? వాటిలో సాన్నముచేసి శుదిధ్ నొందలేనా అని అనుకొని రౌదుర్డై 

తిరిగి వెళిల్పోయెను. 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 24:19 => దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  

వచనము 22 

ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును 

కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన కర్యమునకిమమ్ని దావీదు ఒరాన్నుతో అనగా 
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నాయ్యాధిపతులు 6:11 => యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన 

ఒఫార్లోని మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు 

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా 

2 సమూయేలు 24:20 => అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి 

బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ 

దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:27 => యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో 

వేసెను. 

వచనము 23 

ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ చేయును గాక; ఇదిగో 

దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు 

నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 

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

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 24:19 => దావీదు గాదుచేత యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న పోయెను.  

2 సమూయేలు 24:20 => అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి 

బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ 

దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 
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2 సమూయేలు 24:20 => అరౌనా రాజును అతని సేవకులును తన దాపునకు వచుచ్టచూచి 

బయలుదేరి రాజునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు నీ 

దాసుడనైన నాయొదద్కు వచిచ్న నిమితత్మేమని అడుగగా 

వచనము 24 

రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని యెహోవాకు దహనబలులను 

అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో చెపిప్ 

1 రాజులు 21:2 => అహాబు నాబోతును పిలిపించి నీ దార్క్ష తోట నా నగరును ఆనుకొనియునన్ది 

గనుక అది నాకు కూరతోటకిముమ్ దానికి పర్తిగా దానికంటె మంచి దార్క్షతోట నీకిచెచ్దను, లేదా నీకు 

అనుకూలమైన యెడల దానిని కర్యమునకిమమ్ని అడిగెను. 

2 సమూయేలు 24:21 => దావీదు ఈ తెగులు మనుషుయ్లకు తగలకుండ నిలిచిపోవునటుల్ యెహోవా 

నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుటకై నీయొదద్ ఈ కళల్మును కొనవలెనని వచిచ్తిననెను, 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

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. 

ఆదికాండము 12:17 => అయితే యెహోవా అబార్ము భారయ్యయిన శారయినిబటిట్ ఫరోను అతని 

యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను. 

ఆదికాండము 23:11 => అయాయ్ అటుల్ కాదు నా మనవి నాలకించుము, ఆ పొలమును 

నీకిచుచ్చునాన్ను; దానిలోనునన్ గుహను నీకిచుచ్చునాన్ను; నా పర్జల యెదుట అది నీకిచుచ్చునాన్ను; 

మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్మనెను 
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2 సమూయేలు 24:22 => అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు 

అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱఱ్ 

సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. 

వచనము 25 

ఆ భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అతనికిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

ఆదికాండము 23:5 => హేతు కుమారులు అయాయ్ మా మాట వినుము. నీవు మా మధయ్ను 

మహారాజవై యునాన్వు;  

ఆదికాండము 23:6 => మా శమ్శానభూములలో అతి శేర్షట్మైనదానియందు మృతిబొందిన నీ 

భారయ్ను పాతిపెటుట్ము; నీవు మృతిబొందిన నీ భారయ్ను పాతిపెటుట్నటుల్ మాలో తన శమ్శానభూమి 

ఇయయ్నొలల్నివాడు ఎవడును లేడని అబార్హాము కుతత్రమిచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:22 => అందుకు అరౌనానా యేలినవాడవగు నీవు చూచి యేది నీకు 

అనుకూలమో దాని తీసికొని బలి అరిప్ంచుము; చితత్గించుము, దహనబలికి ఎడుల్నన్వి, నూరుచ్కఱఱ్ 

సామానులు కటెట్లుగా అకక్రకు వచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:23 => రాజా, యివనిన్యు అరౌనా అను నేను రాజునకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అంగీకరించును గాక అని రాజుతో అనగా 

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 
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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. 

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. 

యెషయా 28:27 => సేదయ్గాడు నలల్ జీలకఱఱ్ పదునుగల యంతర్ముచేత నూరచ్డు 

బండిచకర్ములను జీలకఱఱ్మీద నడిపింపడు గాని కఱఱ్చేత నలల్ జీలకఱఱ్ను చువవ్చేత జీలకఱఱ్ను 

దుళల్గొటుట్ను గదా?  

యెషయా 28:28 => మనుషుయ్లు గోధుమలు గాలింపగా దాని నలుచుదురా? సేదయ్గాడును 

ఎలల్పుప్డు దాని నూరుచ్చుండడు ఎలల్పుప్డును అతడు బండిచకర్మును గుఱఱ్ములను దాని మీద 

నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా!  

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

నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. 

వచనము 26 

పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. దహనబలులను సమాధాన 

బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి దహనబలిపీఠము మీదికి 

అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:23 => నని ఆకాశమునకు భూమికిని సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడును దేవుడునైన 

యెహోవా యెదుట నా చెయియ్యెతిత్ పర్మాణము చేసియునాన్ను. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:17 => ఎజార్ కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భారయ్ 

మిరాయ్మును షమమ్యిని ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును కనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

వచనము 27 

యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో వేసెను. 

2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 

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. 

వచనము 28 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మందు యెహోవా తనకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్నని దావీదు తెలిసికొని 

అచచ్టనే బలి అరిప్ంచెను 

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

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

నిరగ్మకాండము 20:25 => నీవు నాకు రాళల్తో బలిపీఠమును చేయునపుప్డు మలిచిన రాళల్తో దాని 

కటట్కూడదు; దానికి నీ పనిముటుట్ తగలనిచిచ్నయెడల అది అపవితర్మగును. 
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నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

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

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

1 సమూయేలు 7:8 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మనలను 

రకిష్ంచునటుల్గా మాకొరకు ఆయనను పార్రథ్నచేయుట మానవదద్ని సమూయేలునొదద్ మనవిచేసిరి 

1 సమూయేలు 7:9 => సమూయేలు పాలు విడువని ఒక గొఱఱ్పిలల్ను తెచిచ్ యెహోవాకు 

సరావ్ంగబలిగా అరిప్ంచి, ఇశార్యేలీయుల పక్షమున యెహోవాను పార్రథ్నచేయగా యెహోవా అతని 

పార్రథ్న అంగీకరించెను. 

కీరత్నలు 51:15 => పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

కీరత్నలు 99:9 => మన దేవుడైన యెహోవా పరిశుదుధ్డు మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి. 

ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తము ఎదుట సాగిలపడుడి.  

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

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

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:21 => అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తనచేత నునన్ కఱఱ్ను చాపి దాని 

కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్షయ్ములను ముటిట్నపుప్డు అగిన్ ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ 

మాంస మును పొంగని భక్షయ్ములను కాలిచ్వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి 

అదృశయ్మాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

1 రాజులు 18:24 => తరువాత మీరు మీ దేవత పేరునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుడి; నేనైతే యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయుదును. ఏ దేవుడు కటెట్లను తగులబెటుట్టచేత పర్తుయ్తత్రమిచుచ్నో ఆయనే 

దేవుడని నిశచ్యించుదము రండని ఏలీయా మరల జనులతో చెపప్గా జనులందరునుఆ మాట 

మంచిదని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

ఆదికాండము 4:4 => హేబెలు కూడ తన మందలో తొలుచూలున పుటిట్న వాటిలో కొర్వివ్న వాటిని 

కొనిన్ తెచెచ్ను. యెహోవా హేబెలును అతని యరప్ణను లక్షయ్పెటెట్ను; 

ఆదికాండము 15:17 => మరియు పొర్దుద్ గుర్ంకి కటిక చీకటి పడినపుప్డు రాజుచునన్ పొయియ్యు 

అగిన్ జావ్లయును కనబడి ఆ ఖండముల మధయ్ నడిచిపోయెను. 
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లేవీయకాండము 1:7 => యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగిన్యుంచి ఆ 

అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. 

లేవీయకాండము 3:1 => అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది 

తీసికొనివచిచ్నయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:50 => ఆ తెగులు ఆగినపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము 

దగగ్రనునన్ మోషేయొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 

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. 

కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

వచనము 29 

మోషే అరణయ్మందు చేయించిన యెహోవా నివాసపు గుడారమును దహనబలిపీఠమును ఆ 

కాలమందు గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లమందుండెను. 
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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 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 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:20 => ఒరాన్ను అపుప్డు గోధుమలను నూరుచ్చుండెను; అతడు వెనుకకు 

తిరిగి దూతను చూచినపుప్డు, అతడును అతనితో కూడనునన్ అతని నలుగురు కుమారులును 

దాగుకొనిరి. 

Page  of 1127 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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

విశర్మించి ఊరకుండుము. 

యెహెజేక్లు 21:30 => ఖడగ్మును ఒరలోవేయుము; నీవు సృషిట్ంపబడిన సథ్లములోనే నీవు పుటిట్న 

దేశములోనే నేను నీకు శిక్ష విధింతును. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:48 => అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా 

తెగులు ఆగెను. 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

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. 

వచనము 30 

దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై దేవునియొదద్ విచారించుటకు ఆ 

సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 1 

మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము 

ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 40:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

నిరగ్మకాండము 40:2 => మొదటి నెలలో మొదటి దినమున నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరమును 

నిలువబెటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:3 => అచచ్ట నీవు సాక్షయ్పు మందసమును నిలిపి ఆ మందసమును అడ డ్తెరతో 

కపప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:4 => నీవు బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా ఉంచవలసిన వాటిని 

ఉంచి దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:5 => సాక్షయ్పు మందసము నెదుట ధూమము వేయు బంగారు వేదికను ఉంచి 

మందిర దావ్రమునకు తెరను తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:6 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిర దావ్రము నెదుట దహన బలిపీఠమును 

ఉంచవలెను; 

నిరగ్మకాండము 40:7 => పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను గంగాళమును 

ఉంచి దానిలో నీళుల్ నింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:8 => తెరలచుటుట్ ఆవరణమును నిలువబెటిట్ ఆవరణ దావ్రము యొకక్ తెరను 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:9 => మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని 

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు అది 

పరిశుదధ్మగును. 

నిరగ్మకాండము 40:10 => దహనబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును పర్తిషిఠ్ంపవలెను, 

అపుప్డు ఆ పీఠము అతిపరిశుదధ్మగును. 
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నిరగ్మకాండము 40:11 => ఆ గంగాళమునకు దాని పీటకు అభిషేకము చేసి దాని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

నిరగ్మకాండము 40:13 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరింపచేసి అతనికి అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:14 => మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగించి 

నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

నిరగ్మకాండము 40:16 => మోషే ఆ పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించిన 

వాటిననిన్టిని చేసెను, ఆలాగుననే చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:17 => రెండవ సంవతస్రమున మొదటి నెలలో మొదటి దినమున మందిరము 

నిలువబెటట్బడెను. 

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 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:21 => మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు 

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

గుడారములో మందిరము యొకక్ ఉతత్రదికుక్న, అడ డ్తెరకు వెలుపల బలల్ను ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 40:23 => యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను కర్మముగా ఉంచెను.  

నిరగ్మకాండము 40:24 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరమునకు దకిష్ణదికుక్న బలల్ యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 40:25 => యెహోవా సనిన్ధిని పర్దీపములను వెలిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 40:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అడ డ్తెర యెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 40:27 => దానిమీద పరిమళ దర్వయ్ములను ధూపము వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:28 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు మందిర 

దావ్రమునకు తెరను వేసెను . అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరపు దావ్రమునొదద్ 

దహనబలిపీఠమును ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 40:29 => దానిమీద దహనబలినరిప్ంచి నైవేదయ్మును సమరిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:30 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ గంగాళమును ఉంచి పర్కాష్ళణకొరకు దానిలో నీళుల్ 

పోసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:31 => దానియొదద్ మోషేయు అహరోనును అతని కుమారులును తమ 

చేతులును కాళుల్ను కడుగుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:32 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును బలిపీఠమునకు 

సమీపించునపుప్డును కడుగుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:33 => మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ 

ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 

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

మందిరమును నింపెను. 
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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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 రాజులు 3:4 => గిబియోను ముఖయ్మైన ఉనన్తసథ్లమై యుండెను గనుక బలుల నరిప్ంచుటకై 

రాజు అకక్డికి పోయి ఆ బలిపీఠముమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

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 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 
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1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 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 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 1:3 => సొలొమోను సహసార్ధిపతులకును శతాధిపతులకును 

నాయ్యాధిపతులకును ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారికందరికిని, అనగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని ఆజఞ్ ఇయయ్గా సమాజకులందరును 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:13 => పిమమ్ట సొలొమోను గిబియోనులోనుండు సమాజపు గుడారము 

ఎదుటనునన్ బలిపీఠమును విడచి యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను ఏలుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 26:1 => మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 

యెహోషువ 9:17 => ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి 

పటట్ణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 

కీరత్నలు 43:3 => నీ వెలుగును నీ సతయ్మును బయలు దేరజేయుము; అవి నాకు తోర్వచూపును అవి 

నీ పరిశుదధ్ పరవ్తమునకును నీ నివాససథ్లములకును ననున్ తోడుకొని వచుచ్ను.  

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 2 

తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని నియమించెను. 

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 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 
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2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

యోబు 13:21 => నీ చెయియ్ నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము ననున్ బెదరింపనీయకుము 

యోబు 21:6 => నేను దాని మనసుస్నకు తెచుచ్కొనినయెడల నాకేమియు తోచకునన్ది నా 

శరీరమునకు వణకు పుటుట్చునన్ది. 

యోబు 23:15 => కావున ఆయన సనిన్ధిని నేను కలవరపడుచునాన్ను నేను ఆలోచించునపుప్డెలల్ 

ఆయనకు భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 90:11 => నీ ఆగర్హబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన 

భయముకొలది పుటుట్ నీ కోర్ధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

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

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

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

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 
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సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

వచనము 3 

వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత 

విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

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 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:23 => ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి 

అనుకూలమైనటుట్ చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ 

నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 

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 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

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

దశమభాగములను, పర్తిషిట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, 

మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను 

మీ బలులను మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.  

2 సమూయేలు 24:18 => ఆ దినమున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ నీవు పోయి యెబూసీయుడైన 

అరౌనాయొకక్ కళల్ములో యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచుమని అతనితో చెపప్గా 

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. 

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 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

కీరత్నలు 78:60 => షిలోహు మందిరమును తాను మనుషుయ్లలో సంసాథ్పన చేసిన గుడారమును 

ఆయన విడిచిపెటెట్ను. 

కీరత్నలు 78:67 => పిమమ్ట ఆయన యోసేపు గుడారమును అసహియ్ంచుకొనెను ఎఫార్యిము 

గోతర్మును కోరుకొనలేదు. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 
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కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

2 రాజులు 18:22 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే. యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదా వారికిని యెరూషలేము వారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా యెవని 

ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:12 => ఆ హిజిక్యా, మీరు ఒకక్ బలిపీఠము ఎదుట నమసక్రించి 

దానిమీద ధూపము వేయవలెనని యూదావారికిని యెరూషలేమువారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్, యెహోవా ఉనన్త 

సథ్లములను బలిపీఠములను తీసివేసినవాడు కాడా? 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

2 సమూయేలు 24:24 => రాజునేను ఆలాగు తీసికొనను, వెలయిచిచ్ నీయొదద్ కొందును, వెల 

యియయ్క నేను తీసికొనిన దానిని నా దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచనని అరౌనాతో చెపిప్ 

ఆ కళల్మును ఎడల్ను ఏబది తులముల వెండికి కొనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

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. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

వచనము 4 

ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; సీదోనీయులును తూరీయులును 

దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని వచుచ్చుండిరి. 

1 రాజులు 9:20 => అయితే ఇశార్యేలీయులు కాని అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు 

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారిలో శేషించిన వారుండిరి. 

1 రాజులు 9:21 => ఇశార్యేలీయులు వారిని నిరూమ్లము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు 

శేషించియునన్ వారి పిలల్లను సొలొమోను దాసతవ్ము చేయ నియమింపగా నేటివరకు ఆలాగు 

జరుగుచునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 2:17 => సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు ఇశార్యేలు దేశమందుండిన 

అనయ్జాతివారినందరిని, ఎనిన్క వేయించిన యెనిన్క పర్కారము వారిని లెకిక్ంపగా వారు లక్ష 

యెనుబదిమూడువేల ఆరువందలమందియైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:7 => ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని హితీత్యులలోనుండియు 

అ మో రీ యు ల లో నుం డి యు , పె రి జీజ్ యు ల లో నుం డి యు , హి వీవ్ యు ల లో నుం డి యు , 

యెబూసీయులలోనుండియు, శేషించియునన్ సకల జనులను 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:8 => ఇశార్యేలీయులు నాశనముచేయక వదలివేసిన ఆ యా జనుల 

సంతతివారిని సొలొమోను నేటివరకును తనకు వెటిట్పనులు చేయువారినిగా చేసికొనియుండెను. 

యెషయా 61:5 => అనుయ్లు నిలువబడి మీ మందలను మేపెదరు పరదేశులు మీకు 

వయ్వసాయకులును మీ దార్క్షతోట కాపరులును అగుదురు 

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

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

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

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

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక 

యిలుల్ కటుట్టకై దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 

2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

1 రాజులు 5:17 => రాజు సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్ పునాదిని చెకిక్నరాళల్తో 

వేయుటకు గొపప్ రాళల్ను మికిక్లి వెలగల రాళల్ను తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 5:18 => ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబీల్యులును, హీరాము 

శిలప్కారులును మార్నులను నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరము కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

1 రాజులు 6:7 => అయితే మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న 

రాళల్తో కటట్బడెను, మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడ డ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని యెంత 

మాతర్మును వినబడలేదు. 

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. 
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2 రాజులు 12:12 => యెహోవా మందిరమందు శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకు 

మార్నులనేమి చెకక్బడిన రాళల్నేమి కొనుటకును, మందిరము బాగుచేయుటలో అయిన ఖరుచ్ 

అంతటికిని, ఆ దర్వయ్ము ఇచుచ్చు వచిచ్రి. 

2 రాజులు 22:6 => వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై 

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము. 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:15 => మరియు పనిచేయతగిన విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె 

పనివారును వడర్వారును ఏవిధమైన పనినైనను నెరవేరచ్గల మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

వచనము 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 
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కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

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

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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 రాజులు 7:47 => అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ 

చూచుట మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

వచనము 6 

తరువాత అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును పిలిపించి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు 

ఒక మందిరమును కటట్వలసినదని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 5:11 => తూరు రాజగు హీరాము, దూతలను దేవదారు మార్నులను వడర్ంగులను 

కాసెపనివారిని పంపగా వారు దావీదు కొరకు ఒక నగరిని కటిట్రి. 

1 రాజులు 5:6 => లెబానోనులో దేవదారు మార్నులను నరికించుటకై నాకు సెలవిముమ్; నా 

సేవకులును నీ సేవకులును కలిసి పనిచేయుదురు; మార్నులను నరుకుటయందు సీదోనీయులకు 

సాటియైనవారు మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

1 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. 

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 రాజులు 5:10 => హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు 

మార్నులను పంపించగా 

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. 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 
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1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

వచనము 7 

మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా దేవుడైన యెహోవా నామ 

ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

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. 

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; 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

Page  of 1147 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

హగగ్యి 2:3 => పూరవ్కాలమున ఈ మందిరమునకు కలిగిన మహిమను చూచినవారు మీలో 

ఉనాన్రు గదా; అటిట్వారికి ఇది ఎటిట్దిగా కనబడుచునన్ది? దానితో ఇది ఎందునను పోలినది కాదని 

తోచుచునన్ది గదా. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 21:5 => కొందరు ఇది అందమైన రాళల్తోను అరిప్తములతోను శృంగారింపబడి యునన్దని 

దేవాలయమునుగూరిచ్, మాటలాడుచుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ 

జనములను నీ యెదుట నుండకుండ నశింపజేయును, నీవు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందువు. 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునన్టుల్ యెహోషువ నీ ముందుగా దాటిపోవును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:4 => యెహోవా నశింపజేసిన అమోరీయుల రాజులైన సీహోనుకును 

ఓగుకును వారి దేశమునకును ఏమి చేసెనో ఆ పర్కారముగానే యీ జనములకును చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:5 => నేను మీకాజాఞ్పించిన దానినంతటినిబటిట్ మీరు వారికి చేయునటుల్ 

యెహోవా నీచేతికి వారిని అపప్గించును. నిబబ్రముగలిగి ధైరయ్ముగా నుండుడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:7 => మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి 

ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన 

దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 4:37 => వితుత్వాడొకడు కోయువాడొకడను మాట యీ విషయములో సతయ్మే. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

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. 
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2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

ఆదికాండము 33:13 => అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱఱ్లు మేకలు పశువులు 

పాలిచుచ్నవి అనియు నా పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద 

అంతయు చచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => ఈలాగున పనివారు పని జరిగించి సంపూరిత్ చేసిరి. వారు దేవుని 

మందిరమును దాని యథాసిథ్తికి తెచిచ్ దాని బలపరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 
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వచనము 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. 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

సంఖాయ్కాండము 27:19 => యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని 

నిలువబెటిట్ వారి కనున్లయెదుట అతనికి ఆజఞ్యిముమ్; 

సంఖాయ్కాండము 27:23 => అతనిమీద తనచేతులుంచి యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ 

అతనికి ఆజఞ్ యిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:14 => మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు 

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:23 => మరియు యెహోవా నూను కుమారుడైన యెహోషువకు 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము; నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా 

వారికిచిచ్న దేశమునకు ఇశార్యేలీయులను నీవు తోడుకొనిపోవలెను, నేను నీకు తోడైయుందును. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

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

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

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 20:29 => నేను వెళిల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 
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1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

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

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

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

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

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. 

వచనము 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. 
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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 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, 
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పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

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 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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 
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ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 

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 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => మరియు ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన బంగారు 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము బంగారమును, ఆ యా సేవా కర్మములకు 

కావలసిన వెండి ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము వెండిని దావీదు 

అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును 

ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత 

అచచ్ బంగారమును, బంగారు గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన 

బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ 

కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 

పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

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 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

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

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను 

మీ బలులను మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:21 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును పర్కటించుటకు 

ఏరప్రచుకొను సథ్లము మీకు దూరముగా ఉండినయెడల 

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 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 
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సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

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 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 

ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

ఎజార్ 6:12 => ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ 

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 

వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 
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2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

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 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

కీరత్నలు 73:2 => నా పాదములు జారుటకు కొంచెమే తపెప్ను నా అడుగులు జార సిదధ్మాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

వచనము 10 

అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు నాకు కుమారుడైయుండును, 

నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ సింహాసనమును నితయ్ము 

సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:20 => మీరు బటట్లనిన్టిని చరమ్ వసుత్వులనిన్టిని మేక వెండుర్కల 

వసుత్వులనిన్టిని కొయయ్ వసుత్వులనిన్టిని పవితర్పరచవలెననెను. 
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సంఖాయ్కాండము 31:24 => ఏడవ దినమున మీరు మీ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్లైన తరువాత 

పాళెములోనికి రావచుచ్ననెను. 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

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. 

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

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 7:8 => 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. 

2 సమూయేలు 7:10 => 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 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

సంఖాయ్కాండము 31:19 => మీరు ఏడు దినములు పాళెము వెలుపల ఉండవలెను; మీలో నరుని 

చంపిన పర్తివాడును చంపబడిన నరుని ముటిట్న పర్తివాడును, మీరును మీరు చెరపటిట్నవారును 

మూడవ దినమున ఏడవ దినమున మిముమ్ను మీరే పవితర్పరచుకొనవలెను. 
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1 రాజులు 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

వచనము 11 

నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ 

సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

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; 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 4:25 => సొలొమోను దినములనిన్టను ఇశార్యేలువారేమి యూదా వారేమి దాను 

మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును తమ తమ దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను 

నిరభ్యముగా నివసించుచుండిరి. 

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. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

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 సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 6:24 => అకక్డ గిదోయ్ను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కటిట్, దానికి యెహోవా 

సమాధానకరత్యను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు అది అబీయెజీర్యుల ఒఫార్లో ఉనన్ది. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

యెషయా 26:12 => యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము సిథ్రపరచుదువు నిజముగా నీవు మా 

పక్షముననుండి మా పనులనిన్టిని సఫలపరచుదువు.  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

Page  of 1166 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

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 2:4 => 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 :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 4:24 => యూఫర్టీసునది యివతల తిపస్హు మొదలుకొని గాజావరకును నది యివతల 

నునన్ రాజులందరిమీదను అతనికి అధికారముండెను. అతని కాలమున నలుదికుక్ల నెమమ్ది 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

Page  of 1167 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట 

నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు వాగాద్నముచేసి యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:6 => ఆ సంవతస్రములలో అతనికి యుదధ్ములు లేకపోవుటచేత 

దేశములో నెమమ్దికలిగియుండెను; యెహోవా అతనికి విశార్ంతి దయచేసియుండగా అతడు యూదా 

దేశమున పార్కారములుగల పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

ఎజార్ 4:1 => అంతట యూదావంశసుథ్లకును బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు, చెరనివారణ 

యయినవారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 

కీరత్నలు 147:14 => నీ సరిహదుద్లలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి 

గోధుమలతో నినున్ తృపిత్పరచువాడు ఆయనే 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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. 
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యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 12 

నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని 

అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము దయచేయును గాక. 

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 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

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 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 
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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. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

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 ? 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

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 
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రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

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 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 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 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 
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1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => నీ సేవకుడైన దావీదు అను నా తండిర్తో నీవు సెలవిచిచ్నమాట 

నెరవేరిచ్యునాన్వు; నీవు వాగాద్నముచేసి యీ దినమున కనబడుచునన్టుట్గా దానిని నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

ఎజార్ 4:1 => అంతట యూదావంశసుథ్లకును బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు, చెరనివారణ 

యయినవారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

వచనము 13 
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యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల 

పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

యెషయా 26:12 => యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము సిథ్రపరచుదువు నిజముగా నీవు మా 

పక్షముననుండి మా పనులనిన్టిని సఫలపరచుదువు.  

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 15:33 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన . 

2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

సంఖాయ్కాండము 13:20 => దానిలో చెటుల్నన్వో లేవో కనిపెటట్వలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు 

పండల్లో కొనిన్ తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అది దార్క్షల పర్థమ పకవ్కాలము 

సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

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 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 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

వచనము 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 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. 
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1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 
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1 రాజులు 11:1 => మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమోమ్నీయులు సీదోనీయులు హితీత్యులు 

అను జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతలతటుట్ తిర్పుప్దురు గనుక వారితో సహవాసము 

చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియయ్కూడదనియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

సెలవిచిచ్యునాన్డు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమారెత్నుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేకమంది 

పరసతరీలను మోహించి 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 11:3 => అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమారెత్లైన భారయ్లును మూడువందల మంది 

ఉపపతున్లును కలిగియుండిరి; అతని భారయ్లు అతని హృదయమును తిర్పిప్వేసిరి. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

1 రాజులు 11:5 => సొలొమోను అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిలోక్ము అను 

అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను. 

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. 

1 రాజులు 11:8 => తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నరిప్ంచుచుండిన పరసతరీలైన తన 

భారయ్ల నిమితత్ము అతడు ఈలాగు చేసెను. 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

1 రాజులు 11:10 => నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను 

సొలొమోను హృదయము ఆయన యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు 

గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి 
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సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 15:1 => ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులగు తన జనులమీద నినున్ రాజుగా అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను; యెహోవా మాట 

వినుము 

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 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

కీరత్నలు 119:73 => (యోద ) నీచేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపు ఏరప్రచెను నేను నీ ఆజఞ్లను 

నేరుచ్కొనునటుల్ నాకు బుదిధ్ దయచేయుము. 
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కీరత్నలు 119:169 => (తౌ) యెహోవా, నా మొఱఱ్ నీ సనిన్ధికి వచుచ్నుగాక నీ మాటచొపుప్న నాకు 

వివేకము నిముమ్. 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 15 

మరియు పనిచేయతగిన విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె పనివారును వడర్వారును ఏవిధమైన 

పనినైనను నెరవేరచ్గల మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

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. 

Page  of 1179 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

1 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 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. 

కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

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 22:4 => మీరు నిశచ్యముగా ఈలాగున చేసినయెడల దావీదు సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండు రాజులు రథములను గుఱఱ్ములను ఎకిక్ తిరుగుచు, ఉదోయ్గసుథ్ల సమేతముగాను జనుల 

సమేతముగాను ఈ నగరు దావ్రములగుండ పర్వేశింతురు. 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

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

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 
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యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:7 => మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి 

ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన 

దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:8 => నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు 

తోడైయుండును, ఆయన నినున్ విడువడు నినున్ ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని 

ఇశార్యేలీయులందరియెదుట అతనితో చెపెప్ను. 

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. 
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యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

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. 

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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

యుండుడి. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

1 సమూయేలు 15:1 => ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులగు తన జనులమీద నినున్ రాజుగా అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను; యెహోవా మాట 

వినుము 

1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

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. 

జెకరాయ్ 8:9 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకై దాని పునాదివేసిన దినమున పర్వకత్లనోట 

పలుకబడిన మాటలు ఈ కాలమున వినువారలారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

వచనము 16 

లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని 

పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 
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2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

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

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 రాజులు 10:14 => ఏటేట సొలొమోనునకు వచుచ్ బంగారము వెయియ్నిన్ మూడువందల 

ముపప్దిరెండు మణుగుల యెతుత్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

2 రాజులు 25:16 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరమునకు సొలొమోను చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్ను తీసికొనిపోయెను. ఈ యితత్డి వసుత్వులయెతుత్ లెకక్కు 

మించియుండెను. 

యిరిమ్యా 52:20 => రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేయించిన రెండు 

సత్ంభములను సముదర్మును మటల్కిర్ందనుండిన పండెర్ండు ఇతత్డి వృషభములను గొనిపోయెను. 

వీటికనిన్టికునన్ ఇతత్డి యెతుత్వేయుటకు అసాధయ్ము. 
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నిరగ్మకాండము 38:24 => పరిశుదధ్సథ్ల విషయమైన పని అంతటిలోను పనికొరకు 

వయ్యపరచబడిన బంగారమంతయు, అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న 

నూట పదహారు మణుగుల ఐదువందల ముపప్ది తులములు. 

సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:9 => కరవు అనుకొనకుండ నీవు ఆహారము తిను దేశము; అందులో 

నీకు ఏ లోపముండదు. అది యినుపరాళుల్ గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి తర్వివ్ 

తీయవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

1 రాజులు 7:47 => అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ 

చూచుట మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:8 => హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, 

కూనులోనుండియు దావీదు బహు విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి 

సముదర్మును సత్ంభములును ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 

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 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => ఎతుత్ చూడలేనంత యితత్డి తనయొదద్ నుండగా సొలొమోను ఈ 

ఉపకరణములనిన్టిని బహు విసాత్రముగా చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు తాను చేసిన పనియంతయు 

సమాపత్ముచేసి, తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములనిన్టిని 

దేవుని మందిరపు బొకక్సములలో చేరెచ్ను. 
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ఎజార్ 2:69 => పని నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల 

తులముల బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకుల కొరకు నూరు 

వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

యోబు 28:2 => ఇనుమును మంటిలోనుండి తీయుదురు రాళుల్ కరగించి రాగి తీయుదురు. 

వచనము 17 

మరియు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు సహాయము చేయవలెనని దావీదు ఇశార్యేలీయుల 

యధిపతుల కందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 28:6 => బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన 

సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 31:4 => రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

నిరగ్మకాండము 31:5 => సమసత్ విధములైన పనులను చేయుటకును జాఞ్న విదాయ్ వివేకములును 

సమసత్మైన పనుల నేరుప్ను వానికి కలుగునటుల్ వానిని దేవుని ఆతమ్పూరుణ్నిగా చేసియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:32 => రతన్ములను సానబెటిట్ పొదుగుటకును చెకుక్టకును, 
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నిరగ్మకాండము 35:35 => చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను 

సనన్నారతోను బుటాపని చేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు సమసత్విధములైన పనులు, అనగా ఏ 

పనియైనను చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్ 

ఆయన వారి హృదయములను జాఞ్నముతో నింపియునాన్డు. 

1 రాజులు 7:14 => ఇతడు నఫాత్లి గోతర్పు విధవరాలి కుమారుడై యుండెను; ఇతని తండిర్ తూరు 

పటట్ణపువాడగు ఇతత్డి పనివాడు. ఈ హీరాము పూరణ్ పర్జఞ్గల బుదిధ్మంతుడును ఇతత్డితో చేయు 

సమసత్మైన పనులలోను బహు చమతాక్రపు పనివాడునై యుండెను; అతడు సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ 

అతని పని అంతయు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => నా తండిర్యైన దావీదు నియమించి యూదాదేశములోను 

యెరూషలేములోను నాయొదద్ ఉంచిన పర్జఞ్గలవారికి సహాయకుడైయుండి, బంగారముతోను 

వెండితోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను నీలి నూలుతోను చేయు 

పనియును అనిన్ విధముల చెకక్డపు పనియును నేరిచ్న పర్జఞ్గల మనుషుయ్నొకని నాయొదద్కు 

పంపుము. 

వచనము 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 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

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. 
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యెహోషువ 1:2 => కాబటిట్ నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ యొరాద్ను నది దాటి నేను 

ఇశార్యేలీయుల కిచుచ్చునన్ దేశమునకు వెళుల్డి. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

యెహోషువ 7:10 => యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను లెముమ్, నీ వేల యికక్డ ముఖము నేల 

మోపికొందువు? 

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 18:9 => అందుకు వారు లెండి, వారిమీద పడుదము, ఆ దేశమును మేము 

చూచితివిు, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనునాన్రేమి? ఆలసయ్ము చేయక బయలుదేరి పర్వేశించి 

ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:10 => జనులు నిరభ్యముగా నునాన్రు గనుక మీరు పోయి వారిమీద 

పడవచుచ్ను. ఆ దేశము నలుదికుక్ల విశాలమైనది, దేవుడు మీచేతికి దాని నపప్గించును, 

భూమిలోనునన్ పదారథ్ములలో ఏదియు అచచ్ట కొదువలేదనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:17 => ఈ యుదధ్ములో మీరు పోటాల్డవలసిన నిమితత్ము లేదు; యూదా 

వారలారా, యెరూషలేము వారలారా, మీరు యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్ నిలువబడుడి; మీతో కూడనునన్ 

యెహోవా దయచేయు రక్షణను మీరు చూచెదరు; భయపడకుడి జడియకుడి, రేపు వారిమీదికి పోవుడి, 

యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 
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1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

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 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 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  
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1 రాజులు 7:47 => అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ 

చూచుట మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => నా తండిర్యైన దావీదు నియమించి యూదాదేశములోను 

యెరూషలేములోను నాయొదద్ ఉంచిన పర్జఞ్గలవారికి సహాయకుడైయుండి, బంగారముతోను 

వెండితోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను నీలి నూలుతోను చేయు 

పనియును అనిన్ విధముల చెకక్డపు పనియును నేరిచ్న పర్జఞ్గల మనుషుయ్నొకని నాయొదద్కు 

పంపుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళిల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

వచనము 19 

కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, 

ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు 

కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును 

కటుట్డి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 

పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

రోమీయులకు 16:3 => కీర్సుత్ యేసునందు నా జతపనివారైన పిర్సిక్లల్కును, అకులకును నా 

వందనములు చెపుప్డి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  
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సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 
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వచనము 1 

దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును 

ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 6 :13 => గిదోయ్ను చితత్ము నా యేలినవాడా , యెహోవా మాకు 

తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవించెను? యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను 

రపిప్ంచెనని చెపుప్చు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అదుభ్తకారయ్ములనిన్యు 

ఏమాయెను? యెహోవా మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మిదాయ్నీయుల చేతికి మముమ్ను అపప్గించెనని అతనితో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:14 => అంతట యెహోవా అతనితటుట్ తిరిగి బలము తెచుచ్కొని వెళిల్ 

మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపుము, నినున్ పంపినవాడను నేనే అని చెపప్గా 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

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 23:25 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది 

దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను 

మీ బలులను మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.  

యెహోషువ 22:4 => ఇపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెపిప్నటుల్ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు. కాబటిట్ మీరిపుప్డు యెహోవా సేవకుడైన మోషే యొరాద్ను అవతల మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగివెళుల్డి. 

యెహోషువ 23:1 => చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో ఎవరును వారిమీదికి రాకుండ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:4 => వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ 

శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

యెహోషువ 10:42 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము 

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే 

పటుట్కొనెను. 

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. 

Page  of 1196 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

కీరత్నలు 44:2 => నీవు నీ భుజబలముచేత అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ మా పితరులను నాటితివి 

జనములను నిరూమ్లము చేసి వారిని వాయ్పింపజేసితివి.  

కీరత్నలు 44:3 => వారు తమ ఖడగ్ముచేత దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనలేదు వారి బాహువు వారికి 

జయమియయ్లేదు నీవు వారిని కటాకిష్ంచితివి గనుక నీ దకిష్ణహసత్మే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే 

వారికి విజయము కలుగజేసెను.  

కీరత్నలు 44:4 => దేవా, నీవే నా రాజవు యాకోబునకు పూరణ్రక్షణ కలుగ నాజాఞ్పించుము. 

కీరత్నలు 44:5 => నీవలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి 

లేచువారిని మేము తొర్కిక్వేయుదుము. 

నాయ్యాధిపతులు 4:23 => ఆ దినమున దేవుడు ఇశార్యేలీయులయెదుట కనాను రాజైన 

యాబీనును అణచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 

పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 
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నెహెమాయ్ 9:24 => ఆ సంతతివారు పర్వేశించి ఆ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. నీవు 

కనానీయులను ఆ దేశవాసులను జయించి, తమకు మనసుస్వచిచ్నటుల్ చేయుటకు వారి రాజులను ఆ 

దేశజనులను వారిచేతికి అపప్గించితివి. 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

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 2 

మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:11 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి 

ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము వెదకుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

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

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

1 రాజులు 8:6 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని దాని 

సథ్లములో, అనగా మందిరపు గరాబ్లయమగు అతిపరిశుదధ్ సథ్లములో, కెరూబుల రెకక్ల కిర్ంద దానిని 

ఉంచిరి. 
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1 రాజులు 8:21 => అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు సథ్లమును ఏరప్రచితిని, ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి ఆయన మన పితరులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే 

యునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:11 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గురుతైన 

మందసమును దానియందు ఉంచితినని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 
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కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:2 => అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా 

మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని ధైరయ్పరచి 

ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యెహెజేక్లు 44:5 => యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా, యెహోవా 

మందిరమునుగూరిచ్న కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్ 

నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి చెవినిబెటుట్ము. మరియు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి పోవు 

మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి వచుచ్టనుగూరిచ్ యోచించుము.  

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

వచనము 3 

అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు కవిలెలో 

చేరచ్బడిరి; వారి సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 
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ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

1 రాజులు 1:1 => రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా సేవకులు అతనికి ఎనిన్బటట్లు కపిప్నను 

అతనికి వెటట్ కలుగకయుండెను. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

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 29:22 => ఆ దినమున వారు యెహోవా సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పటాట్భిషేకముచేసి, 

యెహోవా సనిన్ధిని అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

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 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

1 రాజులు 1:35 => ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:36 => అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా రాజునకు పర్తుయ్తత్రముగా 

ఇటల్నెను ఆలాగు జరుగును గాక, నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ మాటను 

సిథ్రపరచును గాక. 

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 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:39 => యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ 

సొలొమోనునకు పటాట్భిషేకము చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా కూడిన జనులందరును రాజైన 

సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

నిరగ్మకాండము 23:26 => కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ 

దినముల లెకక్ సంపూరిత్ చేసెదను.  

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 
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ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 8:15 => తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని 

అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 

1 రాజులు 1:35 => ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

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 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 

మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => యెహోయాదా దినములు గడచిన వృదుధ్డై చనిపోయెను; అతడు 

చనిపోయినపుప్డు నూట ముపప్ది ఏండల్వాడు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

నెహెమాయ్ 7:1 => నేను పార్కారమును కటిట్ తలుపులు నిలిపి, దావ్రపాలకులను గాయకులను 

లేవీయులను నియమించిన పిమమ్ట 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 13:30 => ఈలాగున వారు ఏ పరదేశులలోను కలియకుండ వారిని పవితర్పరచి, పర్తి 

యాజకుడును పర్తి లేవీయుడును విధి పర్కారముగా సేవచేయునటుల్ నియమించితిని. 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

వచనము 4 

వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది 

అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

యెహోషువ 23:2 => అపుప్డతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని వారి పెదద్లను వారి ముఖుయ్లను వారి 

నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను నేను బహు సంవతస్రములు 

గడచిన ముసలివాడను.  

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:29 => వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా 

యెరూషలేములోని పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 
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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 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

వచనము 5 

నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు 

నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:2 => నీవు లేవీయులలో కహాతీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి 

వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:23 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:30 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:43 => అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము 

కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారు 
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సంఖాయ్కాండము 4:47 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి 

తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:48 => అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

2 రాజులు 11:5 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు 

మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను; 

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 23:27 => దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది 

సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

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 6 
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గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని వరుసలుగా విభాగించెను. 

గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:32 => యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి 

సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన 

పనియైయుండెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు 

లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు సుగంధవరగ్ములను 

పరిమళతైలమును చేయుదురు. 

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

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:32 => వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున 

సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:27 => యుదధ్ములలో పటుట్కొని పర్తిషిఠ్ంచిన కొలల్సొముమ్ ఉనన్ 

బొకక్సములకు షెలోమీతును వాని సహోదరులును కావలి కాయువారైరి. 

నెహెమాయ్ 11:9 => జిఖీర్ కుమారుడైన యోవేలు వారికి పెదద్గా ఉండెను. సెనూయా కుమారుడైన 

యూదా పటట్ణముమీద రెండవ అధికారియై యుండెను. 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నిరణ్యించిన నాయ్యమును జరిగించుటకును , సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును , 

యెహోషాపాతు లేవీయులలోను యాజకులలోను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లలోను 

కొందరిని నియమించి 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 22:8 => ఆ దొంగ దొరకనియెడల ఆ యింటి యజమానుడు తన పొరుగువాని 

పదారథ్ములను తీసికొనెనో లేదో పరిషాక్రమగుటకై దేవుని యొదద్కు రావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 
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నెహెమాయ్ 3:17 => అతని ఆనుకొని లేవీయులలో బానీ కుమారుడైన రెహూము బాగుచేసెను; అతని 

ఆనుకొని తన భాగములో కెయిలా యొకక్ సగముభాగమునకు అధిపతియైన హషబాయ్ 

బాగుచేయువాడాయెను. 

యెహెజేక్లు 44:24 => జనులు వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు నా విధులనుబటిట్ వారికి తీరుప్ తీరుచ్టకై వారు 

తీరప్రులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులనుబటిట్యు కటట్డలనుబటిట్యు నా 

నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశార్ంతిదినములను ఆచరించుదురు. 

వచనము 7 

లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి. 

Page  of 1213 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, 

అనగా గుడారపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని 

గలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల 

కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షుఠ్డు, యెదీయవేలు 

రెండవవాడు, జెబదాయ్ మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:3 => ఏలాము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై 

యేడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను 

దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా జేయ్షుఠ్డు, 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, 

నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 
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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 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. 

ఎజార్ 7:7 => మరియు రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు 

కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును 

బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 7:73 => అపుప్డు యాజకులు లేవీయులు దావ్రపాలకులు గాయకులు జనులలో 

కొందరును, నెతీనీయులు ఇశార్యేలీయులందరును, తమ పటట్ణములయందు నివాసము చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:35 => తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా 

మహతునకు పుటెట్ను, మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:36 => అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, 

యోవేలు అజరాయ్కు పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:38 => కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు 

లేవికి పుటెట్ను, లేవి ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:40 => షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా 

కుమారుడు, బయశేయా మలీక్యా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు 

అదాయా కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ 

షిమీ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:45 => హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:46 => హిలీక్యా అమీ జ్ కుమారుడు, అమీ జ్ బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు 

కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

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 

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. 
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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 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:19 => కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు 

లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 

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 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి 

పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

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 

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 

నెహెమాయ్ 12:36 => అతని బంధువులగు షెమయా అజరేలు మిలలై గిలలై మాయి నెతనేలు 

యూదా హనానీ అనువారు. వీరు దైవజనుడగు దావీదు యొకక్ వాదయ్ములను వాయించుచు పోయిరి; 

వారిముందర శాసిత్యగు ఎజార్యును నడిచెను. 

వచనము 8 

పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

Page  of 1222 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:1 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:16 => లేవి కుమారులు గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. 

నిరగ్మకాండము 6:16 => లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, 

గెరో ష్ను కహాతు మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:17 => గెరో ష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల 

చొపుప్న లేవి కుటుంబములు. 

నిరగ్మకాండము 6:20 => అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి 

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

నిరగ్మకాండము 6:22 => ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 6:24 => కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 26:57 => వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరో ష్నీయులు 

గెరో ష్ను వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:43 => షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరో ష్ను కుమారుడు, గెరో ష్ను 

లేవి కుమారుడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

వచనము 9 

షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు లదాద్ను వంశముయొకక్ పితరుల 

పెదద్లు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో 

నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

నిరగ్మకాండము 6:17 => గెరో ష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 

సంఖాయ్కాండము 3:18 => గెరో ష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

వచనము 10 
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యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:34 => సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు 

పుటెట్ను, యెరోహాము ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో 

నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

వచనము 11 

యహతు పెదద్వాడు జీనా రెండవవాడు. యూషునకును బెరీయాకును కుమారులు అనేకులు 

లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల యింటివారిలో వారు ఒకక్ వంశముగా ఎంచబడిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 12 

కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => యహతు పెదద్వాడు జీనా రెండవవాడు. యూషునకును 

బెరీయాకును కుమారులు అనేకులు లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల యింటివారిలో వారు ఒకక్ 

వంశముగా ఎంచబడిరి. 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

వచనము 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 23:10 => యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ 

కుమారులు. 

వచనము 14 

దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

నిరగ్మకాండము 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు 

నూట ముపప్ది మూడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:27 => కహాతు వంశమేదనగా, అమార్మీయుల వంశము ఇసాహ్రీయుల వంశము 

హెబోర్నీయుల వంశము ఉజీజ్యేలీయుల వంశము; ఇవి కహాతీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 26:58 => లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల 

వంశము మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 

నిరగ్మకాండము 2:1 => లేవి వంశసుథ్డొకడు వెళిల్ లేవి కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఉజీజ్యేలు సంతతివారి కధిపతియగు అమిమ్నాదాబును వాని 

బంధువులలో నూట పండెర్ండుగురిని దావీదు సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

వచనము 15 

మోషే కుమారులు గెరో ష్ము ఎలీయెజెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

నిరగ్మకాండము 6:20 => అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి 

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:27 => కహాతు వంశమేదనగా, అమార్మీయుల వంశము ఇసాహ్రీయుల వంశము 

హెబోర్నీయుల వంశము ఉజీజ్యేలీయుల వంశము; ఇవి కహాతీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 26:59 => కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె 

లేవీ కుమారెత్; ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి 

సహోదరియగు మిరాయ్మును కనెను. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 
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నిరగ్మకాండము 28:2 => అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:3 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ నీవు అతని పర్తిషిఠ్ంచుదువు. అతని 

వసత్రములను కుటుట్టకై నేను జాఞ్నాతమ్తో నింపిన వివేక హృదయులందరికి ఆజఞ్ ఇముమ్. 

నిరగ్మకాండము 28:4 => పతకము ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్మైన చొకాక్యి పాగా దటిట్యు 

వారు కుటట్వలసిన వసత్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:5 => వారు బంగారును నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నారను 

తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 28:6 => బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన 

సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:7 => రెండు అంచులయందు కూరచ్బడు రెండు భుజఖండములు 

దానికుండవలెను; అటుల్ అది సమకూరప్బడి యుండును. 

నిరగ్మకాండము 28:8 => మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా 

ఏకాండమైనదై బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:9 => మరియు నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద ఇశార్యేలీయుల 

పేరులను, అనగా వారి జనన కర్మము చొపుప్న 

నిరగ్మకాండము 28:10 => ఒక రతన్ముమీద వారి పేళల్లో ఆరును, రెండవ రతన్ముమీద తకిక్న 

ఆరుగురి పేళల్ను చెకిక్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:11 => ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు 

రతన్ములమీద ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:12 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు 

రతన్ములను ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు 

భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును 

నిరగ్మకాండము 28:13 => మరియు బంగారు జవలను మేలిమి బంగారుతో రెండు గొలుసులను 

చేయవలెను; 

నిరగ్మకాండము 28:14 => సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు 

తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

కీరత్నలు 99:6 => ఆయన యాజకులలో మోషే అహరోనులుండిరి ఆయన నామమునుబటిట్ పార్రథ్న 

చేయువారిలో సమూయేలు ఉండెను. వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన వారి కుతత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

హెబీర్యులకు 5:4 => మరియు ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతానే వహించుకొనడు గాని, అహరోను 

పిలువబడినటుట్గా దేవునిచేత పిలువబడినవాడై యీ ఘనత పొందును. 
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నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 29:34 => పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను 

ఉదయమువరకు మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది 

గనుక దాని తినవలదు. 

నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:36 => పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 29:44 => నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు 

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 

నిరగ్మకాండము 40:9 => మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని 

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు అది 

పరిశుదధ్మగును. 

నిరగ్మకాండము 40:10 => దహనబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును పర్తిషిఠ్ంపవలెను, 

అపుప్డు ఆ పీఠము అతిపరిశుదధ్మగును. 

నిరగ్మకాండము 40:11 => ఆ గంగాళమునకు దాని పీటకు అభిషేకము చేసి దాని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 
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నిరగ్మకాండము 40:13 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరింపచేసి అతనికి అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:14 => మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగించి 

నిరగ్మకాండము 40:15 => వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ 

వారికిని అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ 

సూచనగా ఉండుననెను. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

లేవీయకాండము 10:17 => మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల 

తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. 

లేవీయకాండము 10:18 => ఇదిగో దాని రకత్మును పరిశుదధ్సథ్లములోనికి తేవలెను గదా. నేను 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నిశచ్యముగా పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెనని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 16:11 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ 

తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు 

తనకొరకు తానరిప్ంచు పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

లేవీయకాండము 16:13 => ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును 

కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

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

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:16 => అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా 

వారి అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 

లేవీయకాండము 16:18 => మరియు అతడు యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి 

దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో 

కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి 

లేవీయకాండము 16:19 => యేడుమారులు తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి 

దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 16:32 => ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను 

ధరించుకొనవలెను. 
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లేవీయకాండము 16:33 => మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మరియు అతడు యాజకుల 

నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 17:2 => నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను 

ఈలాగు చెపుప్ము ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన మాట 

లేవీయకాండము 17:3 => ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట 

యెహోవాకు అరప్ణము అరిప్ంచుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  

లేవీయకాండము 17:4 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక 

పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; 

లేవీయకాండము 17:5 => వాడు రకత్మును ఒలికించినవాడు; ఇశార్యేలీయులు బయట 

వధించుచునన్ బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యెహోవా పేరట యాజకునియొదద్కు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకే తీసికొని వచిచ్ సమాధానబలిగా అరిప్ంచునటుల్ ఆ మనుషుయ్డు 

జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెను. 

లేవీయకాండము 17:6 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి 

కొర్వువ్ను దహింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:3 => వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును 

మీరును చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్ సథ్ లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్ కైనను 

బలిపీఠమునొదద్కైనను సమీపింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:4 => వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో 

దాని కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 
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సంఖాయ్కాండము 18:6 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడ డ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 18:8 => మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

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

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

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

పనిచొపుప్న కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ 

ధూపసంభారము.  

నిరగ్మకాండము 30:36 => దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోని సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా 

ఉండవలెను. 

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

నిమితత్ము మీరు చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:38 => దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 

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

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

లేవీయకాండము 16:13 => ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును 

కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:16 => మరియు మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవ్సమూహమును, అనగా 

నీవును వారును అహరోనును రేపు యెహోవా సనిన్ధిని నిలువవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:17 => మీలో పర్తివాడును తన తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిమీద 

ధూపదర్వయ్ము వేసి, ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని పటుట్కొని రెండువందల ఏబది ధూపారుత్లను 

యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను, నీవును అహరోనును ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని తేవలెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:36 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు యాజకుడగు 

అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుతో ఇటల్నుము ఆ అగిన్మధయ్నుండి ఆ ధూపారుత్లను ఎతుత్ము, 

అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి. 

సంఖాయ్కాండము 16:37 => ఆ అగిన్ని దూరముగా చలుల్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 16:39 => అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము అరిప్ంప సమీపించి, 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:46 => అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి 

ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము 

యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 
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సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

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

ధూపమును అరిప్ంచుటకై నాకు యాజకుడగునటుల్ ఇశార్యేలు గోతర్ములలోనుండి నేనతని 

ఏరప్రచుకొంటిని . ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచిన హోమ వసుత్వులనిన్టిని నీ పితరుని 

యింటివారికిచిచ్తిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => రాజైన ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై యుండెను. 

కుషఠ్రోగియై యెహోవా మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక 

యింటిలో నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు 

జనులకు నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 

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

అతనికి వంతు వచెచ్ను. 
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పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:25 => యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:5 => అపుప్డు యాజకులైన లేవీయులు దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోవాను సేవించి యెహోవా నామమున దీవించుటకు ఆయన వారిని ఏరప్రచుకొనెను గనుక వారి 

నోటిమాటచేత పర్తి వివాదమును దెబబ్విషయమైన పర్తి వాయ్జెయ్మును విమరిశ్ంపబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 
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1 రాజులు 9:25 => మరియు సొలొమోను తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠముమీద ఏడాదిలో మూడు 

మారులు దహనబలులను సమాధాన బలులను యెహోవాకు అరిప్ంచుచు, యెహోవా సముఖమందునన్ 

పీఠముమీద ధూపదర్వయ్ము వేయుచుండెను; పిమమ్ట అతడు మందిరమును సమాపత్ము చేసెను. 

వచనము 16 

గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:1 => దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు 

ఇశార్యేలీయులను దీవించిన విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను 

కీరత్నలు 90:1 => పర్భువా, తరతరములనుండి మాకు నివాససథ్లము నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

వచనము 17 
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ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక కుమారులు అతనికి లేకపోయిరి, అయితే 

రెహబాయ్కు అనేకమంది కుమారులుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:20 => మోషే తన భారయ్ను తన కుమారులను తీసికొని గాడిదమీద నెకిక్ంచుకొని 

ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళె ల్ను. మోషే దేవుని కఱఱ్ను తనచేత పటుట్కొనిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 18:3 => అతడు అనయ్దేశములో నేను పరదేశిననుకొని వారిలో ఒకనికి గేరో ష్ము 

అని పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:4 => నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ 

తపిప్ంచెననుకొని రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

వచనము 18 

ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

వచనము 19 

హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, 

యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన 

ఇషీష్యాయును, 

వచనము 20 

ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో 

యహతును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

వచనము 21 

మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు ఎలియాజరు కీషు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన 

అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

వచనము 22 

ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి కుమారెత్లుండిరి కాని కుమారులు లేకపోయిరి. కీషు 

కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:25 => ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

వచనము 23 

మూషి కుమారులు ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:20 => గెరో ష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు 

కుమారుడు జిమామ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => ఉజా జ్ కుమారుడు షిమాయ్, షిమాయ్ కుమారుడు హగీగ్యా, హగీగ్యా 

కుమారుడు అశాయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:26 => మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ 

యాహు సంతతిలో బెనోయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో 

షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:28 => మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:29 => కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

నిరగ్మకాండము 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల 

చొపుప్న లేవి కుటుంబములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 
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సంఖాయ్కాండము 3:33 => మెరారి వంశమేదనగా, మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము; 

ఇవి మెరారి వంశములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:27 => యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో 

షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => అపుప్డు కహాతీయులలో అమాశై కుమారుడైన మహతు అజరాయ్ 

కుమారుడైన యోవేలు, మెరారీయులలో అబీద్ కుమారుడైన కీషు యెహాలెల్లేలు కుమారుడైన అజరాయ్, 

గెరో ష్నీయులలో జిమామ్ కుమారుడైన యోవాహు యోవాహు కుమారుడైన ఏదేను 

వచనము 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 24:28 => మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 36:6 => యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా 

వారు తమకు ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:7 => ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్ములోనికి 

పోకూడదు. ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన పితరుల గోతర్సావ్సథ్య్మును హతుత్కొని 

యుండవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 36:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి పితరుల సావ్సథ్య్ము కలుగునటుల్, 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సావ్సథ్య్ముగల పర్తి కుమారెత్యు తన తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 36:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి పితరుల సావ్సథ్య్ము కలుగునటుల్, 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సావ్సథ్య్ముగల పర్తి కుమారెత్యు తన తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 

వచనము 25 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది దయచేసియునాన్డు గనుక వారు నితయ్ము 

యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

వచనము 26 

లేవీయులుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైనను దాని సేవకొరకైన ఉపకరణములనైనను మోయ 

పనిలేదనియు దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 10:17 => మందిరము విపప్బడినపుప్డు గెరో ష్నీయులును మెరారీయులును 

మందిరమును మోయుచు సాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 10:21 => కహాతీయులు పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచు సాగిరి; అందరు 

వచుచ్లోగా వారు మందిరమును నిలువబెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 1:4 => మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో 

ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 2:32 => వీరు ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

లెకిక్ంపబడినవారు. తమ తమ సేనల చొపుప్న తమ తమ పాళెములలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు 

ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 3:15 => లేవీయుల పితరుల కుటుంబములను వారి వారి వంశములను 

లెకిక్ంపుము. ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల మగవారినందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

సంఖాయ్కాండము 4:34 => అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజపర్ధానులను కహాతీయులను, 

అనగా వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను ముపప్ది 

యేండుల్ మొదలుకొని 

సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:36 => వారి వారి వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారు రెండువేల 

ఏడువందల ఏబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:37 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయ తగినవారని కహాతీయుల 

వంశములలో లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటచొపుప్న మోషే 

అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:38 => గెరో ష్నీయులలో వారివారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడిన వారు, అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని 

సంఖాయ్కాండము 4:39 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకై సేనగా చేరువారందరు తమ తమ వంశముల చొపుప్నను 

సంఖాయ్కాండము 4:40 => తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను వారిలో లెకిక్ంపబడిన 

వారు రెండువేల ఆరువందల ముపప్దిమంది. 
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సంఖాయ్కాండము 4:41 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయతగినవారని గెరో ష్నీయులలో 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా నోటిమాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:42 => మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ 

పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:43 => అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము 

కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారు 

సంఖాయ్కాండము 4:44 => అనగా తమ తమ వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు 

మూడువేల రెండువందలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:45 => మెరారీయుల వంశములలో లెకిక్ంపడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత 

పలికించిన మాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:46 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును లెకిక్ంచిన 

లేవీయులలొ 

సంఖాయ్కాండము 4:47 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి 

తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

సంఖాయ్కాండము 4:48 => అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:49 => యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న మోషేచేత వారు లెకిక్ంపబడిరి; 

పర్తివాడును తన తన సేవనుబటిట్యు తన తన మోతనుబటిట్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

వారు అతని వలన లెకిక్ంపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 
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సంఖాయ్కాండము 1:18 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారు తమ తమ 

వంశావళులనుబటిట్ తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబములను తమ తమ పెదద్ల 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 1:22 => మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 3:47 => పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న వాటిని తీసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారు కవిలెలో చేరచ్బడిరి; వారి సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:27 => దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది 

సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 1:3 => ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ 

మొదలుకొని పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

ఎజార్ 3:8 => యెరూషలేములోనుండు దేవుని యొకక్ మందిరమునకు వారు వచిచ్న రెండవ 

సంవతస్రము రెండవ నెలలో షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును, యోజాదాకు కుమారుడైన 

యేషూవయును, చెరలోనుండి విడిపింపబడి యెరూషలేమునకు వచిచ్న వారందరును పని ఆరంభించి, 

యిరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని పై యీడుగల లేవీయులను యెహోవా మందిరము యొకక్ 

పనికి నిరణ్యించిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 

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 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 

వచనము 27 

దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు 

పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:18 => ఎటల్నగా మీ దేవుడైన యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా? 

చుటుట్నునన్ వారివలన తొందరలేకుండ ఆయన మీకు నెమమ్ది యిచిచ్యునాన్డు గదా? దేశనివాసులను 

Page  of 1251 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఆయన నాకు వశపరచియునాన్డు, యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల భయమువలనను 

దేశము లోపరచబడియునన్ది. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

కీరత్నలు 9:11 => సీయోను వాసియైన యెహోవాను కీరిత్ంచుడి ఆయన కిర్యలను పర్జలలో 

పర్చురము చేయుడి. 

కీరత్నలు 68:16 => శిఖరములుగల పరవ్తములారా, దేవుడు నివాసముగా కోరుకొనన్ కొండను 

మీరేల ఓరచూపులు చూచుచునాన్రు? యెహోవా నితయ్ము అందులోనే నివసించును. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

కీరత్నలు 135:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెహోవా సీయోనులోనుండి సనున్తింపబడును 

గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 
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యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

యోవేలు 3:21 => అయితే యూదా దేశములో నివాసులు నితయ్ముందురు, తరతరములకు 

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

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.  

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ విశార్ంతిని సావ్సథ్య్మును 

మీరు ఇదివరకు పొందలేదు. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

వచనము 28 

వీరు అహరోను సంతతివారి చేతికిర్ంద పని చూచుటకును, వారి వశముననునన్ యెహోవా మందిర 

సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను శుదిధ్చేయుటకును, 

దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును, 
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సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడ డ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

సంఖాయ్కాండము 4:49 => యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న మోషేచేత వారు లెకిక్ంపబడిరి; 

పర్తివాడును తన తన సేవనుబటిట్యు తన తన మోతనుబటిట్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

వారు అతని వలన లెకిక్ంపబడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 7:9 => కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ 

భుజములమీద మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

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 29 

సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని భోజయ్ములను పెనములో 

కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని కొలతగలవాటిని 

విచారించుటకును, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:3 => అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది సంవతస్రములు మొదలుకొని 

అంతకు పైవయసుస్ గలవారు కవిలెలో చేరచ్బడిరి; వారి సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 72:20 => యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు ముగిసెను.  

సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:47 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి 

తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 

వచనము 30 
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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 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:24 => మరియు యూదా దేశసుథ్డగు జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు 

కుమారుడగు పెతహయా జనులనుగూరిచ్న సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:6 => వారు అతనికి పరిచారకులుగా ఉండునటుల్ యాజకుడైన అహరోను ఎదుట 

వారిని నిలువబెటుట్ము. 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3 :8 => మందిరపు సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

ఉపకరణములనిన్టిని, ఇశార్యేలీయులు కాపాడవలసినదంతటిని, వారే కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:9 => కాగా నీవు లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును 

అపప్గింపవలెను. వారు ఇశార్యేలీయులలోనుండి అతని వశము చేయబడినవారు. 

Page  of 1256 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:11 => హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎజార్ 8:29 => కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 

నెహెమాయ్ 13:4 => ఇంతకుముందు మన దేవుని మందిరపు గదిమీద నిరణ్యింపబడిన యాజకుడగు 

ఎలాయ్షీబు టోబీయాతో బంధుతవ్ము కలుగజేసికొని 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:9 => పిమమ్ట మందిరపు పాతర్లను నైవేదయ్పదారథ్ములను సాంబార్ణిని నేనకక్డికి 

మరల తెపిప్ంచితిని. 

యిరిమ్యా 35:4 => యెహోవా మందిరములో దైవ జనుడగు యిగద్లాయ్ కుమారుడైన హానాను 

కుమారుల గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచ్తిని. అది రాజులగదికి సమీపమున దావ్రపాలకుడును 

షలూల్ము కుమారుడునైన మయశేయా గదికి పైగా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 41:6 => ఈ మేడగదులు మూడేసి అంతసుథ్లు గలవి. ఈలాగున ముపప్ది 

గదులుండెను, ఇవి మేడ గదులచోటున మందిరమునకు చుటుట్ కటట్బడిన గోడతో కలిసియుండెను; 

ఇవి మందిరపు గోడను ఆనుకొనియునన్టుట్ండి ఆనుకొనకయుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:7 => ఆ గోడ మేడగదులకు ఎకిక్నకొలది అవి మరి వెడలుప్గా పెరిగెను, పైకెకిక్న 

కొలది మందిరముచుటుట్నునన్ యీ మేడగదుల అంతసుథ్లు మరి వెడలప్గుచుండెను గనుక మందిరపు 

పైభాగము మరి వెడలుప్గా ఉండెను; పైకెకిక్న కొలది అంతసుథ్లు మరి వెడలుప్గా ఉండెను. 
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యెహెజేక్లు 41:8 => మరియు నేను చూడగా మందిరము చుటుట్నునన్ నేలకటుట్ ఎతుత్గా కనబడెను, 

ఏలయనగా ఆ మేడగదులకు ఆరు పెదద్మూరలు గల పునాదియుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:9 => మేడగదులకు బయటనునన్ గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్; మరియు 

మందిరపు మేడగదుల పర్కక్లనునన్ సథ్లము ఖాలీగా విడువబడియుండెను 

యెహెజేక్లు 41:10 => గదులమధయ్ మందరిముచుటుట్ నలుదిశల ఇరువది మూరల వెడలుప్న చోటు 

విడువబడియుండెను 

యెహెజేక్లు 41:11 => మేడగదుల వాకిండుల్ ఖాలీగానునన్ సథ్లముతటుట్ ఉండెను; ఒక వాకిలి 

ఉతత్రపు తటుట్నను ఇంకొక వాకిలి దకిష్ణపుతటుట్నను ఉండెను. ఖాలీగానునన్ సథ్లముచుటుట్ అయిదు 

మూరల వెడలుప్ండెను. 

యెహెజేక్లు 41:26 => మరియు మంటపమునకును ఇరుపర్కక్ల గోడలకును మందిరపు 

మేడగదులకును ఒరపాకులకును ఇరుపర్కక్ల కముమ్లు వేసిన కిటికీలును ఖరూజ్రపు చెటల్నుపోలిన 

అలంకారమును ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 42:3 => ఇరువది మూరలుగల లోపటి ఆవరణమున కెదురుగాను బయటి ఆవరణపు 

చఎ టా్కెదురుగాను మూడవ అంతసుథ్లోని వసారాలు ఒకదానికొకటి యెదురుగా ఉండెను. 

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

గదులును దకిష్ణపు గదులును పర్తిషిఠ్తములైనవి, వాటిలోనే యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్ యాజకులు 

అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను భుజించెదరు, అకక్డ వారు అతిపరిశుదధ్ వసుత్వులను, అనగా నైవేదయ్మును 

పాపపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును అపరాధపరిహారారథ్ బలిపశుమాంసమును ఉంచెదరు, ఆ 

సథ్లము అతిపరిశుదధ్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు 

లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => మరియు రాజైన ఆహాజు ఏలిన కాలమున అతడు దోర్హముచేసి 

పారవేసిన ఉపకరణములనిన్టిని మేము సిదధ్పరచి పర్తిషిట్ంచియునాన్ము, అవి యెహోవా బలిపీఠము 

ఎదుట ఉనన్వని చెపిప్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:5 => జనుల ఆ యా భాగములకు లేవీయులకు కుటుంబములలో ఆ యా 

భాగములు ఏరాప్టగునటుల్గా మీరు పరిశుదధ్ సథ్లమందు నిలిచి, వారి వారి పితరుల కుటుంబముల 

వరుసలనుబటిట్ జనులైన మీ సహోదరులకొరకు సేవచేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:14 => తరువాత లేవీయులు తమకొరకును యాజకులకొరకును 

సిదధ్ముచేసిరి. అహరోను సంతతివారగు యాజకులు దహనబలి పశుమాంసమును కొర్వువ్ను 

రాతిర్వరకు అరిప్ంపవలసివచెచ్ను గనుక లేవీయులు తమ కొరకును అహరోను సంతతివారగు 

యాజకులకొరకును సిదధ్పరచిరి. 

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

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:19 => మరియు పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము 

సేవచేయుటకును ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, ఇశార్యేలీయులలో 

లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇచిచ్ అపప్గించియునాన్ను. అందువలన 

ఇశార్యేలీయులు పరిశుదధ్మందిరమునకు సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను ఇశార్యేలీయులకు 

సంభవింపకపోవును అని చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

Page  of 1260 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => యాజకులును లేవీయులలో పరిచారము చేయువారును తపప్ 

యెహోవా మందిరము లోపలికి మరి ఎవరును రాకూడదు, వారు పర్తిషిఠ్ంపబడిన వారు గనుక వారు 

లోపలికి రావచుచ్నుగాని జనులందరు యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న బయట ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => వీరు తమ సహోదరులను సమకూరిచ్ తముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని 

యెహోవా మాటలనుబటిట్ రాజు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యెహోవా మందిరమును పవితర్పరచుటకు 

వచిచ్రి. 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్ తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

నెహెమాయ్ 12:45 => మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన 

సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు 

వచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 35:2 => నీవు రేకాబీయులయొదద్కు పోయి వారితో మాటలాడి, యెహోవా 

మందిరములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొనివచిచ్, తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 40:7 => మరియు కావలిగది నిడివియు వెడలుప్ను బారనన్ర, కావలి గదులకు మధయ్ 

అయిదేసి మూరల యెడముండెను. గుమమ్ముయొకక్ దావ్రపు పర్కక్కును మందిరమునకు బారనన్ర 

యెడము. 
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యెహెజేక్లు 40:17 => అతడు బయటి ఆవరణములోనికి ననున్ తీసికొనిరాగా అచచ్ట గదులును 

చఎ టా్యు కనబడెను. చఎ టా్మీద ముపప్ది చినన్గదులు ఏరప్డియుండెను. 

యెహెజేక్లు 44:14 => అయితే నా మందిర సంబంధమైన పని అంతటిని దానిలో జరుగు 

పనులనిన్టిని విచారించుచు దానిని కాపాడువారినిగా నేను వారిని నియమించుచునాన్ను. 

వచనము 31 

సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడుటయు, యెహోవా మందిరపు 

సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము 

చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 

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

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:32 => వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున 

సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:11 => వారు ఉదయాసత్మయములయందు యెహోవాకు దహనబలులు 

అరిప్ంచుచు, సుగంధదర్వయ్ములతో ధూపము వేయుచు, పవితర్మైన బలల్మీద సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచుచు, 

బంగారు దీపసత్ంభమును పర్మిదెలను పర్తి సాయంతర్ము ముటిట్ంచుచు వచుచ్చునాన్రు; మేము మా 

దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచిన విధినిబటిట్ సమసత్ము జరిగించుచునాన్ము గాని మీరు ఆయనను 

విసరిజ్ంచిన వారైతిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అపుప్డు వారు రాజైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి మేము యెహోవా 

మందిరమంతటిని దహన బలిపీఠమును ఉపకరణములనిన్టిని సనిన్ధి రొటెట్లుంచు బలల్ను పవితర్పరచి 

యునాన్ము. 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 

విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

మతత్యి 12:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ 

ఉనన్వారైనను తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు సుగంధవరగ్ములను 

పరిమళతైలమును చేయుదురు. 

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

కుమారుడైన మతిత్తాయ్ పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:32 => వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున 

సముఖపు రొటెట్లు సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:34 => వీరు తమ వంశపటీ ట్ల చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో 

పెదద్లైనవారు. వీరు యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 

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

సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము 

నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతు. 

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

దానిని తేవలెను. కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:22 => అతని సంతతివారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు 

ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు 

దహింపవలెను. 

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

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

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

లేవీయకాండము 2:5 => నీ అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె 

కలిసినదియు పొంగనిదియునైన గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

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

పోయవలెను. 

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

గోధుమపిండితో దానిని చేయవలెను. 

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

కాలిచ్నది యావతుత్ను, దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 19:35 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని 

మీరు అనాయ్యము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:36 => నాయ్యమైన తార్సులు నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము 

నాయ్యమైన పడి మీకుండవలెను; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 3:50 => పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న వెయియ్ మూడువందల అరువదియైదు 

తులముల ధనమును ఇశార్యేలీయుల జేయ్షఠ్కుమారులయొదద్ తీసికొనెను. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

వచనము 32 

యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి 

సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను 
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ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 1 

అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు 

ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:27 => బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుడని హిజిక్యా 

ఆజాఞ్పించెను. దహనబలి యరప్ణ ఆరంభమగుటతోనే బూరలు ఊదుటతోను ఇశార్యేలు రాజైన 

దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటతోను యెహోవాకు సుత్తి గానము ఆరంభమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అంతసేపును సరవ్సమాజము ఆరాధించుచుండెను. గాయకులు 

పాడుచుండిరి, బూరలు ఊదువారు నాదము చేయుచుండిరి, దహనబలి యరప్ణ సమాపత్మగువరకు 

ఇదియంతయు జరుగుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 
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కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

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 135:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా నామమును సుత్తించుడి యెహోవా 

సేవకులారా, 

కీరత్నలు 135:2 => యెహోవా మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో 

నిలుచుండువారలారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 135:3 => యెహోవా దయాళుడు యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును కీరిత్ంచుడి 

అది మనోహరము. 

కీరత్నలు 135:19 => ఇశార్యేలు వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అహరోను 

వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి 

కీరత్నలు 135:20 => లేవి వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు గలవారలారా, యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 137:2 => వాటిమధయ్నునన్ నిరవంజిచెటల్కు మన సితారాలు తగిలించితివిు. 

కీరత్నలు 137:3 => అచచ్ట మనలను చెరగొనన్వారు ఒక కీరత్నపాడుడి అనిరి మనలను 

బాధించినవారు సీయోను కీరత్నలలో ఒకదానిని మాకు వినిపించుడి అని మనవలన ఉలాల్సము గోరిరి  

కీరత్నలు 137:4 => అనుయ్ల దేశములో యెహోవా కీరత్నలు మనమెటుల్ పాడుదుము? 
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పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

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, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:41 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ 

ఉదయకాలమందలి అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 

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

తరతరములకు నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను 

కలిసికొందును. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

వచనము 2 

నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె ముందుగా చనిపోయిరి గనుక 

ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 
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లేవీయకాండము 23:24 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము 

మీకు విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా 

కూడవలెను. 

లేవీయకాండము 23:39 => అయితే ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను 

కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము 

విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము విశార్ంతిదినము. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

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

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 81:4 => అది ఇశార్యేలీయులకు కటట్డ యాకోబు దేవుడు నిరణ్యించిన చటట్ము. 

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. 

లేవీయకాండము 23:1 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

Page  of 1274 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

లేవీయకాండము 23:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ సంఘములుగా కూడవలెను; నా 

నియామక కాలములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము 

విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 

సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 

లేవీయకాండము 23:4 => ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ 

మీరు చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. 

లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

లేవీయకాండము 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:9 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:12 => మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటే ట్లును 

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 

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

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

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

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

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

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

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

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

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

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 28:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 29:40 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో 

సమసత్మును తెలియజెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 28:11 => నెలనెలకు మొదటిదినమున యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచవలెను. 

రెండు కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను వాటిలో పర్తి 

కోడెదూడతోను, 
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సంఖాయ్కాండము 29:39 => మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ 

నైవేదయ్ములను మీ పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు 

యెహోవాకు అరిప్ంవలెను. 

2 రాజులు 4:23 => అతడు నేడు అమావాసయ్ కాదే; విశార్ంతిదినము కాదే; అతనియొదద్కు ఎందుకు 

పోవుదువని యడుగగా ఆమె నేను పోవుట మంచిదని చెపిప్ 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

సంఖాయ్కాండము 3:6 => వారు అతనికి పరిచారకులుగా ఉండునటుల్ యాజకుడైన అహరోను ఎదుట 

వారిని నిలువబెటుట్ము. 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3 :8 => మందిరపు సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

ఉపకరణములనిన్టిని, ఇశార్యేలీయులు కాపాడవలసినదంతటిని, వారే కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:9 => కాగా నీవు లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును 

అపప్గింపవలెను. వారు ఇశార్యేలీయులలోనుండి అతని వశము చేయబడినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 3:38 => మందిరము ఎదుటి తూరుప్దికుక్న, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటి 

పూరవ్దిశయందు దిగవలసినవారు మోషే అహరోనులు అహరోను కుమారులు; ఇశార్యేలీయులు 
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కాపాడవలసిన పరిశుదధ్సథ్లమును వారే కాపాడవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల అతడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 3:25 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, 

మందిరము గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 

సంఖాయ్కాండము 8:26 => వారు కాపాడవలసినవాటిని కాపాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములో తమ 

గోతర్పువారితో కూడ పరిచరయ్ చేయవలెనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయులు కాపాడవలసిన 

వాటివిషయము నీవు వారికి ఆలాగు నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:30 => మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను 

సమసత్విధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి 

తీసికొని యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

2 రాజులు 11:5 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు 

మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, 

అనగా గుడారపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని 

గలిగియుండెను. 

నెహెమాయ్ 12:25 => మతత్నాయ్ బకుబ్కాయ్ ఓబదాయ్ మెషులాల్ము టలోమ్ను అకూక్బు అనువారు 

గుమమ్ముల దగగ్రనునన్ పదారథ్పు కొటుట్లయొదద్ కాపుకాచు దావ్రపాలకులుగా ఉండిరి. 

యెహెజేక్లు 44:8 => నేను మీకపప్గించిన నా పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను మీరు కాపాడక, వారు 

కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అనుయ్లను ఉంచితిరి. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 

నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 
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వచనము 3 

దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, 

వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 28:1 => మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును 

అతని కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, 

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 

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; 
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లేవీయకాండము 10:4 => అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన 

ఉజీజ్యేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము 

నెదుటనుండి పాళెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 10:5 => మోషే చెపిప్నటుల్ వారు సమీపించి చొకాక్యిలను తీయకయే పాళెము 

వెలుపలికి వారిని మోసికొనిపోయిరి. 

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 3:2 => అహరోను కుమారుల పేరులు ఏవనగా, తొలుతపుటిట్న నాదాబు అబీహు 

ఎలియాజరు ఈతామారు అనునవే. 

సంఖాయ్కాండము 26:60 => అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 
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పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:11 => యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లమునుండి బయలుదేరి వచిచ్నపుప్డు 

అచచ్ట కూడియునన్ యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తముమ్ను తాము 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:2 => అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా 

మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని ధైరయ్పరచి 

ఎజార్ 7:5 => బుకీక్ అబీషూవ కుమారుడు అబీషూవ ఫీనెహాసు కుమారుడు ఫీనెహాసు ఎలియాజరు 

కుమారుడు ఎలియాజరు పర్ధానయాజకుడైన అహరోను కుమారుడు. 

ఎజార్ 8:2 => ఫీనెహాసు వంశములో గెరో ష్మును, ఈతామారు వంశములో దానియేలును, దావీదు 

వంశములో హటూ ట్షును, 
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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 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

లూకా 20:1 => ఆ దినములలో ఒకనాడు ఆయన దేవాలయములో పర్జలకు బోధించుచు సువారత్ను 

పర్కటించుచునన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పెదద్లతోకూడ ఆయన మీదికివచిచ్ 

వచనము 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. 

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

అబీహును, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున 

సాగిలపడుడి. 

నిరగ్మకాండము 24:9 => తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో 

డెబబ్దిమందియు ఎకిక్పోయి 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

సంఖాయ్కాండము 3:4 => నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని అనాయ్గిన్ 

నరిప్ంచినందున వారు యెహోవా సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు కలుగలేదు గనుక 

ఎలియాజరు ఈతామారును తమ తండిర్యైన అహరోను ఎదుట యాజకసేవ చేసిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 26:61 => నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు 

చనిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:9 => అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను 

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను 

ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను 

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

ఎలియాజరు ఈతామారులతోను ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన 

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

హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. 

సంఖాయ్కాండము 16:39 => అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము అరిప్ంప సమీపించి, 

సంఖాయ్కాండము 16:40 => కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన 

యితత్డి ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడ డ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 
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లూకా 1:8 => జెకరాయ్ తన తరగతి కర్మము చొపుప్న దేవుని యెదుట యాజక ధరమ్ము 

జరిగించుచుండగా 

వచనము 5 

ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు 

అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు 

పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => ఎలియాజరు ఫీనెహాసును కనెను, ఫీనెహాసు అబీషూవను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:5 => అబీషూవ బుకీక్ని కనెను, బుకీక్ ఉజీజ్ని కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఉజీజ్ జెరహాయ్ను కనెను, జెరహాయ్ మెరాయోతును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => మెరాయోతు అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:50 => అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని 

కుమారుడు ఫీనెహాసు, ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:51 => అబీషూవ కుమారుడు బుకీక్, బుకీక్ కుమారుడు ఉజీజ్, ఉజీజ్ 

కుమారుడు జెరహయ్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:52 => జెరహయ్ కుమారుడు మెరాయోతు, మెరాయోతు కుమారుడు 

అమరాయ్, అమరాయ్ కుమారుడు అహీటూబు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

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 15:11 => అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును 

లేవీయులైన ఊరియేలు అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి 

వారితో ఇటల్నెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

2 సమూయేలు 20:25 => అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద 

ఉండెను; షెవా లేఖికుడు  

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

1 సమూయేలు 21:1 => దావీదు నోబులో యాజకుడైన అహీమెలెకు నొదద్కు వచెచ్ను; అయితే 

అహీమెలెకు దావీదు రాకకు భయపడి నీవు ఒంటరిగా వచిచ్తివేమని అతని నడుగగా 
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1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 సమూయేలు 22:10 => అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసి, 

ఆహారమును ఫిలిషీత్యుడైన గొలాయ్తు ఖడగ్మును అతనికిచెచ్నని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 22:11 => రాజు యాజకుడును అహీటూబు కుమారుడునగు అహీమెలెకును 

నోబులోనునన్ అతని తండిర్ యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలువనంపించెను. వారు రాజునొదద్కు 

రాగా 

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

యేలినవాడా అనెను. 

1 సమూయేలు 22:13 => సౌలు నీవు యెషష్యి కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని 

పక్షమున దేవుని యొదద్ విచారణ చేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచియుండుటకై 

అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

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

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 
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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. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

2 రాజులు 11:5 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, విశార్ంతి దినమున లోపల పర్వేశించు మీరు 

మూడు భాగములై యొక భాగము రాజమందిరమునకు కావలి కాయువారై యుండవలెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. 

అహరోను కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

వచనము 6 

లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, 

యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల 

యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు 

చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి 

ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో 

రెండువందల ఇరువది మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => గెరో ష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో 

నూట ముపప్దిమందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => ఎలీషాపాను సంతతివారి కధిపతియగు షెమయాను వాని 

బంధువులలో రెండువందల మందిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 
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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. 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 25:12 => కాబటిట్ నీవు అతనితో ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన 

నిబంధనను చేయుచునాన్ను. 

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

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

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. 

2 సమూయేలు 8:17 => అహీటూబు కుమారుడగు సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడగు 

అహీమెలెకును యాజకులు; శెరాయా లేఖికుడు; 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

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. 

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

వచనము 7 

మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 

యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 

సామెతలు 16:33 => చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము. 

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 
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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. 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 18:5 => అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లమును బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 

నాయ్యాధిపతులు 20:9 => మనము గిబియాయెడల జరిగింపవలసిన దానిని నెరవేరుచ్టకై చీటుల్వేసి 

దానిమీదికి పోదుము. జనులు బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు వచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:13 => మరియు యెహీయేలు అజజాయ్హు నహతు అశాహేలు 

యెరీమోతు యోజాబాదు ఎలీయేలు ఇసమ్కాయ్హు మహతు బెనాయాలనువారు రాజైన 

హిజిక్యావలనను, దేవుని మందిరమునకు అధిపతియైన అజరాయ్వలనను, తాము పొందిన 

ఆజఞ్చొపుప్న కొననాయ్ చేతికిర్ందను, అతని సహోదరుడగు షిమీ చేతికిర్ందను కనిపెటుట్వారై యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 8 

మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 రాజులు 4:3 => షీషా కుమారులైన ఎలీహోరెపును అహీయాయును పర్ధాన మంతుర్లు; 

అహీలూదు కుమారుడైన యెహోషాపాతు లేఖికుడై యుండెను; 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

Page  of 1292 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

మతత్యి 8:19 => అంతట ఒక శాసిత్ వచిచ్ బోధకుడా నీవెకక్డికి వెళిళ్నను నీ వెంట వచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:1 => అపుప్డు యేసు జనసమూహములతోను తన శిషుయ్లతోను ఇటల్నెను 

మతత్యి 23:2 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

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 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

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 23:2 => వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ 

యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:12 => యోయాకీము దినములలో పితరులలో పర్ధానులైనవారు యాజకులై 

యుండిరి. వారెవరనగా, శెరాయా యింటివారికి మెరాయా, యిరీమ్యా యింటివారికి హననాయ్ 

వచనము 9 

అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => యాజకులలో యెదాయా యెహోయారీబు యాకీను, 

నెహెమాయ్ 12:19 => యోయారీబు ఇంటివారికి మతెత్నై యెదాయా యింటివారికి ఉజీజ్ 

ఎజార్ 2:36 => యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల ఏబది 

ముగుగ్రు 

నెహెమాయ్ 7:39 => యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల 

డెబబ్ది ముగుగ్రును 

నెహెమాయ్ 11:10 => యాజకులలో ఎవరనగా యోయారీబు కుమారుడైన యెదా యాయు 

యాకీనును 
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నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 10 

ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 

ఎజార్ 2:39 => హారీము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ పదునేడుగురు, 

ఎజార్ 10:21 => హారీము వంశములో మయశేయా ఏలీయా షెమయా యెహీయేలు ఉజిజ్యా, 

నెహెమాయ్ 7:35 => హారిము వంశసుథ్లు మూడువందల ఇరువది మందియు 

నెహెమాయ్ 12:15 => హారిము ఇంటివారికి అదాన్, మెరాయోతు ఇంటివారికి హెలక్యి 

నెహెమాయ్ 7:42 => హారిము వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ పదు నేడుగురును 

వచనము 11 

తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది ఎలాయ్షీబునకు,  

నెహెమాయ్ 12:17 => అబీయా యింటివారికి జిఖీర్, మినాయ్మీను ఇంటివారికి మోవదాయ్ యింటివారికి 

పిలట్యి. 

నెహెమాయ్ 7:41 => పషూరు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ రెండువందల నలువది యేడుగురును 

వచనము 12 

పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

నెహెమాయ్ 12:4 => ఇదోద్ గినెన్తోను అబీయా. 
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నెహెమాయ్ 12:17 => అబీయా యింటివారికి జిఖీర్, మినాయ్మీను ఇంటివారికి మోవదాయ్ యింటివారికి 

పిలట్యి. 

లూకా 1:5 => యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనునన్ జెకరాయ్ అను 

ఒక యాజకుడుండెను. అతని భారయ్ అహరోను కుమారెత్లలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 

వచనము 13 

పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 

ఎజార్ 2:36 => యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల ఏబది 

ముగుగ్రు 

నెహెమాయ్ 7:39 => యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశసుథ్లు తొమిమ్దివందల 

డెబబ్ది ముగుగ్రును 

నెహెమాయ్ 12:10 => యేషూవ యోయాకీమును కనెను, యోయాకీము ఎలాయ్షీబును కనెను, 

ఎలాయ్షీబు యోయాదాను కనెను. 

వచనము 14 

పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

నెహెమాయ్ 12:10 => యేషూవ యోయాకీమును కనెను, యోయాకీము ఎలాయ్షీబును కనెను, 

ఎలాయ్షీబు యోయాదాను కనెను. 

వచనము 15 

పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 16 

పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 
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ఎజార్ 2:37 => ఇమేమ్రు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఏబది ఇదద్రు, 

ఎజార్ 10:20 => ఇమేమ్రు వంశములో హనానీ జెబదాయ్ 

నెహెమాయ్ 7:40 => ఇమేమ్రు వంశసుథ్లు వెయియ్నిన్ ఏబది యిదద్రును 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => మలీక్యా కుమారుడగు పసూరునకు పుటిట్న యెరోహాము 

కుమారుడైన అదాయా ఇమెమ్రు కుమారుడైన మెషిలేల్మీతునకు పుటిట్న మెషులాల్మునకు కుమారుడైన 

యహజేరాకు జననమైన అదీయేలు కుమారుడగు మశై. 

యిరిమ్యా 20:1 => యిరీమ్యా ఆ పర్వచనములను పలుకగా యెహోవా మందిరములో పెదద్ 

నాయకుడును ఇమేమ్రు కుమారుడునగు పషూరను యాజకుడు విని 

వచనము 17 

ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది గామూలునకు, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది మయజాయ్కు పడెను. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

వచనము 19 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా 

వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున 

ఏరాప్టు ఆయెను. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

వచనము 20 
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శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో 

యెహెదాయ్హును, 

నెహెమాయ్ 12:7 => సలూల్ ఆమోకు హిలీక్యా యెదాయా అనువారు. వారందరును యేషూవ 

దినములలో యాజకులలోను వారి బంధువులలోను పర్ధానులుగా ఉండిరి. 

వచనము 21 

రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన ఇషీష్యాయును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల 

కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:40 => సమసత్మును మరాయ్దగాను కర్మముగాను జరుగనియుయ్డి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

హెబీర్యులకు 7:11 => ఆ లేవీయులు యాజకులై యుండగా పర్జలకు ధరమ్శాసత్రమియయ్బడెను 

గనుక ఆ యాజకులవలన సంపూరణ్సిదిధ్ కలిగినయెడల అహరోను కర్మములో చేరినవాడని చెపప్బడక 

మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న వేరొక యాజకుడు రావలసిన అవసరమేమి? 
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లూకా 1:5 => యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనునన్ జెకరాయ్ అను 

ఒక యాజకుడుండెను. అతని భారయ్ అహరోను కుమారెత్లలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 

లూకా 1:8 => జెకరాయ్ తన తరగతి కర్మము చొపుప్న దేవుని యెదుట యాజక ధరమ్ము 

జరిగించుచుండగా 

వచనము 22 

ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో యహతును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 

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 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

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 
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ఉండుటకును, వంతులచొపుప్న లేవీయులను, దావ్రములనిన్టి దగగ్ర కావలియుండుటకై వారి వారి 

వంతులచొపుప్న దావ్రపాలకులను నియమించెను; దైవజనుడైన దావీదు ఆలాగుననే యాజఞ్ 

ఇచిచ్యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 

వచనము 23 

హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు, 

నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:17 => ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక 

కుమారులు అతనికి లేకపోయిరి, అయితే రెహబాయ్కు అనేకమంది కుమారులుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

వచనము 24 

ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

నిరగ్మకాండము 6:21 => ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:27 => కహాతు వంశమేదనగా, అమార్మీయుల వంశము ఇసాహ్రీయుల వంశము 

హెబోర్నీయుల వంశము ఉజీజ్యేలీయుల వంశము; ఇవి కహాతీయుల వంశములు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

వచనము 25 

ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

వచనము 26 

మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ యాహు సంతతిలో బెనోయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 27 

యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో షోహము జకూక్రు ఇబీర్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:20 => ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:20 => జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు 

మయశేయా బెనాయా అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు 

నిరణ్యింపబడిరి. 

వచనము 28 

మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

వచనము 29 

కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ 

లేవీయుల కుటుంబములు ఏవనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:21 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు 

ఎలియాజరు కీషు. 

నిరగ్మకాండము 6:19 => మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల 

చొపుప్న లేవి కుటుంబములు. 
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సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

వచనము 30 

మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:22 => ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి కుమారెత్లుండిరి కాని 

కుమారులు లేకపోయిరి. కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి. 

వచనము 31 

వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు 

అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు 

పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 1304 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

వచనము 1 

మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను యెదూతూను అనువారి కుమారులలో 

కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు 

పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:47 => షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి 

మెరారి కుమారుడు, మెరారి లేవి కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:23 => మూషి కుమారులు ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

వచనము 2 

ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు 

కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 
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యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:53 => అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు 

అహిమయసుస్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు 

పురమునుండి తీసికొనివచుచ్టకై సొలొమోను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను ఇశార్యేలీయుల 

వంశములకు అధికారులగు గోతర్ముల పెదద్లనందరిని యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 

మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

ఎజార్ 8:1 => రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న 

యింటి పెదద్ల వంశావళి. 

సామెతలు 18:18 => చీటుల్ వేయుటచేత వివాదములు మానును అది పరాకర్మశాలులను 

సమాధానపరచును. 

వచనము 3 

యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను సుత్తించుటకై సితారాను 

వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు యెదూతూను కుమారులైన 

గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 
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యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => అంతట ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా ధైరయ్ము తెచుచ్కొని, 

శతాధిపతులతోను యెరోహాము కుమారుడైన అజరాయ్తోను యెహోహానాను కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలుతోను ఓబేదు కుమారుడైన అజరాయ్తోను అదాయా కుమారుడైన మయశేయాతోను జిఖీర్ 

కుమారుడైన ఎలీషాపాతుతోను నిబంధనచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా దేవుని మందిరమందు రాజైన 

దావీదు ఉంచిన బలెల్ములను కేడెములను డాళల్ను శతాధిపతులకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

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 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

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; 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:24 => అయితే అందరు పర్వచించుచుండగా అవిశావ్సియైనను ఉపదేశము 

పొందనివాడైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గర్హించి, అందరివలన 

విమరిశ్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 14:26 => సహోదరులారా, యిపుప్డు మీలో ఏమి జరుగుచునన్ది? మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న పాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు బోధింపవలెననియునాన్డు; 

మరియొకడు తనకు బయలుపరచబడినది పర్కటన చేయవలెననియునాన్డు; మరియొకడు భాషతో 
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మాటలాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు అరథ్ము చెపప్వలెననియునాన్డు. సరే; సమసత్మును 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగుటకై జరుగనియుయ్డి. 

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 

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 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 
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అనువారు సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను 

వాయించువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

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; 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:26 => దావీదు చేయించిన వాదయ్ములను వాయించుటకు లేవీయులును 

బూరలు ఊదుటకు యాజకులును నియమింపబడిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

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 
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నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

నెహెమాయ్ 12:45 => మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన 

సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు 

వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:46 => పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల 

విషయములోను పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 150:3 => బూరధవ్నితో ఆయనను సుత్తించుడి. సవ్రమండలముతోను సితారాతోను 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 150:4 => తంబురతోను నాటయ్ముతోను ఆయనను సుత్తించుడి. తంతివాదయ్ములతోను 

పిలల్నగోర్వితోను ఆయనను సుత్తించుడి. 
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కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 8:15 => తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని 

అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:33 => లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని 

విచారణ కలిగియునన్ హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:8 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని 

సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను 

వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 
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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 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:6 => రాజును జనులందరును కూడి దేవుని మందిరమును పర్తిషఠ్చేసిరి. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి 

పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:19 => కహాతీయుల సంతతివారును కోరహీయుల సంతతివారునగు 

లేవీయులు నిలువబడి గొపప్ శబద్ముతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => మరియు మోషే యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడిన దానినిబటిట్ 

ఉతాస్హముతోను గానముతోను యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను దావీదు నియమించిన 

పర్కారముగా అరిప్ంచునటుల్, లేవీయులైన యాజకుల చేతికిర్ంద నుండునటిట్యు, యెహోవా 

మందిరమందు దావీదు పనులు పంచివేసినటిట్యునైన యెహోవా మందిరపు కావలివారికి 

యెహోయాదా నిరణ్యించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను 

సంతతివారిలో షెమయా ఉజీజ్యేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 

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. 

ఎజార్ 2:41 => గాయకులలో ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది యెనమండుగురు, 

ఎజార్ 7:7 => మరియు రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున ఇశార్యేలీయులు 

కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును నెతీనీయులును 

బయలుదేరి యెరూషలేము పటట్ణమునకు వచిచ్రి. 
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నెహెమాయ్ 7:1 => నేను పార్కారమును కటిట్ తలుపులు నిలిపి, దావ్రపాలకులను గాయకులను 

లేవీయులను నియమించిన పిమమ్ట 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబాద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 

నెహెమాయ్ 12:45 => మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన 

సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు 

వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:46 => పూరవ్మందు దావీదు దినములలో గాయకుల విషయములోను సోత్తర్గీతముల 

విషయములోను పాటల విషయములోను ఆసాపు పర్ధానుడు. 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 65:1 => దేవా, సీయోనులో మౌనముగానుండుట నీకు సుత్తిచెలిల్ంచుటే నీకు మొర్కుక్బడి 

చెలిల్ంపవలసియునన్ది. 

కీరత్నలు 87:7 => పాటలు పాడుచు వాదయ్ములు వాయించుచు మా ఊటలనిన్యు నీయందే 

యునన్వని వారందురు. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 144:9 => దేవా, నినున్గూరిచ్ నేనొక కొర్తత్ కీరత్న పాడెదను పదితంతుల సితారాతో నినున్ 

కీరిత్ంచెదను. 
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కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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. 

యెహెజేక్లు 40:44 => లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు 

గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా 

చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 

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. 

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 4 

హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు 

యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు 

మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

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. 

కీరత్నలు 73:1 => ఇశార్యేలుయెడల శుదధ్హృదయులయెడల నిశచ్యముగా దేవుడు 

దయాళుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 74:1 => దేవా, నీవు నితయ్ము మముమ్ను విడనాడితివేమి? నీవు మేపు గొఱఱ్లమీద నీ 

కోపము పొగ రాజుచునన్దేమి? 

కీరత్నలు 75:1 => దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము నీవు సమీపముగా 

నునాన్వని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము నరులు నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను వివరించుదురు.  

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 77:1 => నేను ఎలుగెతిత్ దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్దును ఆయనకు మనవి చేయుదును దేవుడు 

నాకు చెవియొగుగ్వరకు నేను ఎలుగెతిత్ ఆయనకు మనవి చేయుదును. 

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 

కీరత్నలు 79:1 => దేవా, అనయ్జనులు నీ సావ్సథ్య్ములోనికి చొరబడియునాన్రు వారు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును అపవితర్పరచియునాన్రు యెరూషలేమును పాడుదిబబ్లుగా చేసియునాన్రు. 

కీరత్నలు 80:1 => ఇశార్యేలునకు కాపరీ, చెవియొగుగ్ము. మందవలె యోసేపును నడిపించువాడా, 

కెరూబులమీద ఆసీనుడవైనవాడా, పర్కాశింపుము. 
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కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 83:1 => దేవా, ఊరకుండకుము దేవా, మౌనముగా ఉండకుము ఊరకుండకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

యెషయా 3:6 => ఒకడు తన తండిర్యింట తన సహోదరుని పటుట్కొని నీకు వసత్రము కలదు నీవు 

మామీద అధిపతివై యుందువు ఈ పాడుసథ్లము నీ వశముండనిమమ్నును 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:15 => బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న 

మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => ఎలీషాపాను సంతతివారిలో షిమీ యెహీయేలు, ఆసాపు 

కుమారులలో జెకరాయ్ మతత్నాయ్ 

ఎజార్ 2:41 => గాయకులలో ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట ఇరువది యెనమండుగురు, 

నెహెమాయ్ 7:44 => గాయకులైన ఆసాపు వంశసుథ్లు నూట నలువది యెనమండుగురును 

నెహెమాయ్ 12:35 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి; వారెవరనగా, 

ఆసాపు కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన 

యోనాతానునకు పుటిట్న జెకరాయ్యు 

వచనము 5 

వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు హేమానుయొకక్ కుమారులు. 

హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు 

కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను 

సంతతివారిలో షెమయా ఉజీజ్యేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

యిరిమ్యా 33:11 => సంతోష సవ్రమును ఆనంద శబద్మును పెండిల్ కుమారుని సవ్రమును 

పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును యెహోవా మంచివాడు , ఆయన కృప నిరంతరముండును , 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాను సుత్తించుడి అని పలుకువారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

యెహోవా మందిరములోనికి సుత్తి యాగములను తీసికొని వచుచ్వారి సవ్రమును మరల వినబడును; 

మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనునన్ యీ దేశసుథ్లను నేను రపిప్ంచుచునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

సంఖాయ్కాండము 3:20 => మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

కీరత్నలు 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

వచనము 6 

వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము 

యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు వాయించుచు గానము చేయుచు, 

తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ 

వారెవరనగా, కహతీయుల కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు 

యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:17 => కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని 

బంధువులలో బెరెకాయ్ కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు 

కుమారుడైన ఏతానును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

Page  of 1325 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:24 => ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:30 => మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ 

పితరుల యిండల్నుబటిట్ లేవీయులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

సంఖాయ్కాండము 3:18 => గెరో ష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

వచనము 7 

యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన 

పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:9 => యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నీవు వెళిల్ దావీదుతో ఇటల్నుము. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

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

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

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

బహుమానమే 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

వచనము 8 

Page  of 1328 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని శిషుయ్డని భేదము లేకుండ 

వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

కీరత్నలు 68:25 => కీరత్నలు పాడువారు ముందరనడచిరి. తంతివాదయ్ములు వాయించువారు వెనుక 

వచెచ్దరు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:44 => మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ 

కుమారుడు, కీషీ అబీద్ కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:16 => యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా 

కుమారుడైన ఓబదాయ్, నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు 

పుటిట్న బెరెకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:19 => పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల 

తాళములు వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 

యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:12 => ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధమైనవారును, వారి 

కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సనన్పు 

నారవసత్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలనుచేత పటుట్కొని బలిపీఠమునకు 

తూరుప్తటుట్న నిలిచిరి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => హేమాను సంతతివారిలో యెహీయేలు షిమీ, యెదూతూను 

సంతతివారిలో షెమయా ఉజీజ్యేలు అను లేవీయులు నియమించబడిరి. 

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 
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కీరత్నలు 33:2 => సితారాతో యెహోవాను సుత్తించుడి పది తంతుల సవ్రమండలముతో ఆయనను 

కీరిత్ంచుడి 

కీరత్నలు 92:3 => పది తంతుల సవ్రమండలముతోను గంభీర ధవ్నిగల సితారాతోను పర్చురించుట 

మంచిది. 

కీరత్నలు 149:3 => నాటయ్ముతో వారు ఆయన నామమును సుత్తించుదురు గాక తంబురతోను 

సితారాతోను ఆయననుగూరిచ్ గానము చేయుదురు గాక.  

కీరత్నలు 150:5 => మోర్గు తాళములతో ఆయనను సుత్తించుడి. గంభీరధవ్నిగల తాళములతో 

ఆయనను సుత్తించుడి. 

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. 

వచనము 9 

మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును 

వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

కీరత్నలు 33:3 => ఆయననుగూరిచ్ నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో ఇంపుగా వాయించుడి. 

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. 

వచనము 10 

మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

లేవీయకాండము 16:8 => అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెటే ట్ మేక పేరట 

ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 

1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

సామెతలు 16:33 => చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 
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పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ 

దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:22 => లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు 

గటిట్వాడైనందున అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => పర్వేశసథ్లము దగగ్రనునన్ అతనికి ఏరాప్టైన సత్ంభమునొదద్ రాజు 

నిలువబడి యుండుటయు, అధిపతులును బూరలు ఊదువారును రాజునొదద్ నుండుటయు, దేశపు 

జనులందరును సంతోషించుచు బూరలతో నాదములు చేయుచుండుటయు, గాయకులును 

వాదయ్ములతో సుత్తిపాటలు పాడుచుండుటయు చూచి వసత్రములు చింపుకొని దోర్హము దోర్హమని 

అరచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:15 => అతని చేతికిర్ంద ఏదెను మినాయ్మీను యేషూవ షెమయా అమరాయ్ 

షెకనాయ్ అనువారు నమమ్కమైనవారు గనుక యాజకుల పటట్ణములందు పినన్ పెదద్లైన తమ 

సహోదరులకు వంతులచొపుప్న భాగము లిచుచ్టకు నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 
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బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

మలాకీ 2:12 => యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 

వచనము 11 

నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

వచనము 12 

అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

వచనము 13 
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ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

వచనము 14 

ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

వచనము 15 

ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 16 

తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 

వచనము 17 

పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

వచనము 18 

పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 19 

పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

వచనము 20 

పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 21 

పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

వచనము 22 

పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 

వచనము 23 

పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

వచనము 24 

పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 25 

పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 26 

పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 27 

ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 28 

ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 29 

ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 30 

ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 31 

ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 
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వచనము 1 

దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు 

సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 2 

మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షుఠ్డు, యెదీయవేలు రెండవవాడు, జెబదాయ్ 

మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

వచనము 3 

ఏలాము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై యేడవవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి 

నాలుగు వేలమంది సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను 

సుత్తించువారుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:17 => దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను 

అహీమాను అనువారును వారి సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, 

అనగా గుడారపు మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని 

గలిగియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:25 => వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల 

కొకసారి వారియొదద్కు వచుచ్టకదుద్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => యెహోవా మందిరములోనికి దేనిచేతనైనను అంటుతగిలినవారు 

పర్వేశింపకుండునటుల్ అతడు దావ్రములయొదద్ దావ్రపాలకులను ఉంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:9 => కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము 

యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు. 

సంఖాయ్కాండము 26:10 => ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల 

ఏబదిమందిని భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, 

వారు దృషాట్ంతములైరి. 

సంఖాయ్కాండము 26:11 => అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 
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కీరత్నలు 44:1 => దేవా, పూరవ్కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనినిగూరిచ్ మేము 

చెవులార వినియునాన్ము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి  

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:37 => జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, 

అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 3:18 => గెరో ష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:39 => హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. 

ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => గెరో ష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని 

వరుసలుగా విభాగించెను. గెరో ష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 
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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 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

ఎజార్ 2:42 => దావ్రపాలకులలో షలూల్ము అటేరు టలోమ్ను అకూక్బు హటీటా షోబయి 

అనువారందరి వంశసుథ్లు నూట ముపప్ది తొమమ్ండుగురు, 

నెహెమాయ్ 7:45 => దావ్రపాలకులైన షలూల్ము వంశసుథ్లు అటేరు వంశసుథ్లు టలోమ్ను వంశసుథ్లు 

అకూక్బు వంశసుథ్లు హటీటా వంశసుథ్లు షోబయి వంశసుథ్లు నూట ముపప్ది యెనమండుగురును 

యెహెజేక్లు 44:11 => అయినను వారు నా పరిశుదధ్సథ్లములో పరిచరయ్ చేయువారు, నా 

మందిరమునకు దావ్రపాలకులై మందిర పరిచరయ్ జరిగించువారు, పర్జలకు బదులుగా వారే 

దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచరయ్ చేయుటకై వారే జనుల సమక్షమున 

నియమింపబడినవారు. 

వచనము 4 

దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను దయచేసెను; వారెవరనగా షెమయా 

జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, నెతనేలు 

అయిదవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 
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వచనము 5 

అమీమ్యేలు ఆరవవాడు, ఇశాశ్ఖారు ఏడవవాడు, పెయులెల్తై యెనిమిదవవాడు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 6 

వాని కుమారుడైన షెమయాకు కుమారులు పుటిట్రి; వారు పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ 

యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:21 => మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము 

యెహీయేలు అజజాయ్హు అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:24 => షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా 

ఎలీయెజెరు అను యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, 

ఓబేదెదోమును యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 

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 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 
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ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

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 7 

షెమయా కుమారులు ఒతిన్ రెఫాయేలు ఓబేదు ఎలా జ్బాదు బలాఢుయ్లైన అతని సహోదరులు ఎలీహు 

సెమకాయ్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:14 => దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ 

మూడు నెలలుండగా యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

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

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

వచనము 8 

ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు 

తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:28 => పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని 

తండిర్ యింటివారైన అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

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

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 11:14 => బలవంతులైనవారి బంధువులు నూట ఇరువది యెనమండుగురు. వారికి 

జబీద్యేలు పెదద్గా ఉండెను; ఇతడు ఘనులైన వారిలో ఒకని కుమారుడు. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల 

అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి 

గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 
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పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

వచనము 9 

మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

వచనము 10 

మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు 

కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

మతత్యి 25:15 => అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని 

సామరథ్య్ముచొపుప్న వానికిచిచ్, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 
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1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:13 => తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని 

గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

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

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

వచనము 11 

రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును 

సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 

వచనము 12 

ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో వంతుల పర్కారముగా తమ 

సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా వారిలోని పెదద్లు 

జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షుఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 
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జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షుఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షుఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షుఠ్నిగా చేయకూడదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

నెహెమాయ్ 12:35 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి; వారెవరనగా, 

ఆసాపు కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన 

యోనాతానునకు పుటిట్న జెకరాయ్యు 

వచనము 13 

చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ దావ్రము నొదద్ కావలియుండుటకై 

వారు చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

నెహెమాయ్ 12:35 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు బాకాలు ఊదుచు పోయిరి; వారెవరనగా, 

ఆసాపు కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న మీకాయా కనిన మతత్నాయ్కు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన 

యోనాతానునకు పుటిట్న జెకరాయ్యు 

వచనము 14 

తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల ఆలోచనకరత్యైన అతని కుమారుడగు జెకరాయ్కు 

చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు 

గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 

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

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

నెహెమాయ్ 12:25 => మతత్నాయ్ బకుబ్కాయ్ ఓబదాయ్ మెషులాల్ము టలోమ్ను అకూక్బు అనువారు 

గుమమ్ముల దగగ్రనునన్ పదారథ్పు కొటుట్లయొదద్ కాపుకాచు దావ్రపాలకులుగా ఉండిరి. 

వచనము 15 

ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

2 రాజులు 11:6 => ఒక భాగము సూరు గుమమ్ముదగగ్ర కాపు చేయవలెను, ఒక భాగము కాపు 

కాయువారి వెనుకటి గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, ఈ పర్కారము మందిరమును భదర్పరచుటకై మీరు 

దానిని కాచుకొని యుండవలెను. 
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2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే 

కుమారుడైన షలూల్మును వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును 

సేవాసంబంధమైన పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా 

పాళెమునకు కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

వచనము 16 

షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు గుమమ్మునకు ఎకుక్ రాజమారగ్మును 

కాచుటకు చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే 

కుమారుడైన మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షుఠ్డు, యెదీయవేలు 

రెండవవాడు, జెబదాయ్ మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు కావలి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

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

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

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. 

ఎజార్ 8:16 => అపుప్డు నేను పెదద్లైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎలాన్తాను యారీబు 

ఎలాన్తాను నాతాను జెకరాయ్ మెషులాల్ము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎలాన్తానులను 

పిలువనంపించి 

వచనము 17 

తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు 

నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు 

నలుగురును, దకిష్ణమున దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => అతడు దేవుని మందిరములో ఓబేదెదోము నొదద్నునన్ 

వెండియంతయు బంగారమంతయు ఉపకరణములనిన్యు రాజు నగరునందునన్ సొముమ్ను 

కుదవపెటట్బడినవారిని తీసికొని షోమోర్నునకు తిరిగివెళె ల్ను. 
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నెహెమాయ్ 12:25 => మతత్నాయ్ బకుబ్కాయ్ ఓబదాయ్ మెషులాల్ము టలోమ్ను అకూక్బు అనువారు 

గుమమ్ముల దగగ్రనునన్ పదారథ్పు కొటుట్లయొదద్ కాపుకాచు దావ్రపాలకులుగా ఉండిరి. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => అతడు దేవుని మందిరములో ఓబేదెదోము నొదద్నునన్ 

వెండియంతయు బంగారమంతయు ఉపకరణములనిన్యు రాజు నగరునందునన్ సొముమ్ను 

కుదవపెటట్బడినవారిని తీసికొని షోమోర్నునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ 

బేను యహజీయేలు షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ 

ఎలీపేల్హు మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 

వచనము 18 

బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము నొదద్ను నలుగురును, వెలుపటి 

తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు 

ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; వీడు జేయ్షుఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసుథ్నిగా చేసెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, 

నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా కుమారులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 

1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 
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గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో 

వంతుల పర్కారముగా తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా 

వారిలోని పెదద్లు జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

వచనము 19 

కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు వంతులాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:24 => గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను 

పడమరను ఉతత్రమునను దకిష్ణమునను ఉండిరి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు 

అసుపీప్మను ఇంటికావలియు పడెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 31:14 => తూరుప్తటుట్ దావ్రమునొదద్ పాలకుడును ఇమాన్ కుమారుడునగు 

లేవీయుడైన కోరే యెహోవా కానుకలను అతిపరిశుదధ్మైనవాటిని పంచిపెటుట్టకు దేవునికి 

అరిప్ంపబడిన సేవ్చాఛ్రప్ణలమీద నియమింపబడెను. 

వచనము 20 

కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల 

బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

వచనము 21 

లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ 

పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

సంఖాయ్కాండము 16:11 => ఇందు నిమితత్ము నీవును నీ సమసత్సమాజమును యెహోవాకు 

విరోధముగా పోగైయునాన్రు. అహరోను ఎవడు? అతనికి విరోధముగా మీరు సణుగనేల అనెను. 

వచనము 22 

యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన యోవేలును యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు 

లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:30 => యాజకుల కుమారులలో కొందరు సుగంధవరగ్ములను 

పరిమళతైలమును చేయుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

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 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => మరియు ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన బంగారు 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము బంగారమును, ఆ యా సేవా కర్మములకు 

కావలసిన వెండి ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము వెండిని దావీదు 

అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును 

ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత 

అచచ్ బంగారమును, బంగారు గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన 

బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ 

కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

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

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 
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1 రాజులు 14:26 => యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ 

ఖజనాలోని పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

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 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 18:11 => ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ 

నుండియు, మోయాబీయులయొదద్ నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ 

నుండియు, అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచెను. 
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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 దినవృతాత్ంతములు 31:11 => హిజిక్యా యెహోవా మందిరములో కొటల్ను సిదధ్పరచవలసినదని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:12 => వారు వాటిని సిదధ్పరచి ఏమియు అపహరింపకుండ కానుకలను 

పదియవ భాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా తేబడిన వసుత్వులను లోపల చేరిచ్రి; లేవీయుడైన కొననాయ్ 

వాటిమీద విచారణకరత్గా నియమింపబడెను; అతని సహోదరుడైన షిమీ అతనికి సహకారిగా ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3 :8 => మందిరపు సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

ఉపకరణములనిన్టిని, ఇశార్యేలీయులు కాపాడవలసినదంతటిని, వారే కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:32 => యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఎలియాజరు లేవీయుల 

పర్ధానులకు ముఖుయ్డు. అతడు పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడువారిమీద విచారణకరత్. 

సంఖాయ్కాండము 8:26 => వారు కాపాడవలసినవాటిని కాపాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములో తమ 

గోతర్పువారితో కూడ పరిచరయ్ చేయవలెనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయులు కాపాడవలసిన 

వాటివిషయము నీవు వారికి ఆలాగు నియమింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:30 => మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను 

సమసత్విధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి 

తీసికొని యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

2 దినవృతాత్ంతములు 8:15 => ఏ విషయమును గూరిచ్యే గాని బొకక్సములను గూరిచ్యే గాని 

రాజు యాజకులకును లేవీయులకును చేసియునన్ నిరణ్యమునుబటిట్ వారు సమసత్మును 

జరుపుచువచిచ్రి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:18 => తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు, తాను పర్తిషిఠ్ంచినటిట్యు వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను అతడు తీసికొని దేవుని మందిరమునందుంచెను. 

ఎజార్ 2:69 => పని నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల 

తులముల బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకుల కొరకు నూరు 

వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 8:29 => కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 

నెహెమాయ్ 11:16 => లేవీయులలో పర్ధానులైన వారిలో షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని 

మందిర బాహయ్ విషయములో పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి. 

వచనము 23 

అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:17 => గెరో ష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 

సంఖాయ్కాండము 3:25 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, 

మందిరము గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 12:44 => ఆ కాలమందు పదారథ్ములకును పర్తిషాఠ్రప్ణలకును పర్థమ ఫలములకును 

పదియవవంతుల సంబంధమైన వాటికిని ఏరప్డిన గదులమీద కొందరు నియమింపబడిరి, వారు 

యాజకుల కొరకును లేవీయులకొరకును ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా నిరణ్యింపబడిన భాగములను 

పటట్ణముల పొలములనుండి సమకూరుచ్టకు నియమింపబడిరి; సేవ చేయుటకు నియమింపబడిన 

యాజకులనుబటిట్యు, లేవీయులనుబటిట్యు యూదులు సంతోషించిరి. 

వచనము 24 

మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:25 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరో ష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, 

మందిరము గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు 

లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 

Page  of 1366 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

వచనము 25 

ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ 

కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ 

కుమారుడైన షెలోమీతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

సంఖాయ్కాండము 3:19 => కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు అనునవి. 

సంఖాయ్కాండము 3:27 => కహాతు వంశమేదనగా, అమార్మీయుల వంశము ఇసాహ్రీయుల వంశము 

హెబోర్నీయుల వంశము ఉజీజ్యేలీయుల వంశము; ఇవి కహాతీయుల వంశములు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:14 => దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 

వచనము 26 

యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును పితరుల యింటిపెదద్లును 

సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

1 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => మోషే కుమారులు గెరో ష్ము ఎలీయెజెరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:16 => గెరో ష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో 

షూబాయేలును, షూబాయేలు సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 

వచనము 27 

యుదధ్ములలో పటుట్కొని పర్తిషిఠ్ంచిన కొలల్సొముమ్ ఉనన్ బొకక్సములకు షెలోమీతును వాని 

సహోదరులును కావలి కాయువారైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => మోషే కుమారులు గెరో ష్ము ఎలీయెజెరు. 

నిరగ్మకాండము 18:4 => నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ 

తపిప్ంచెననుకొని రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 

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 24:21 => రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన 

ఇషీష్యాయును, 

వచనము 28 

దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలును కీషు కుమారుడైన సౌలును నేరు కుమారుడైన అబేన్రును సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబును పర్తిషిఠ్ంచిన సొమమ్ంతయు షెలోమీతు చేతికిర్ందను వాని సహోదరుల 

చేతికిర్ందను ఉంచబడెను. 

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. 
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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 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

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

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:30 => మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను 

సమసత్విధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి 

తీసికొని యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:31 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజకుడైన 

ఎలియాజరును చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:32 => ఆ దోపుడుసొముమ్, అనగా ఆ సైనికులు కొలల్బెటిట్న సొముమ్లో 

మిగిలినది 

సంఖాయ్కాండము 31:33 => ఆరులక్షల డెబబ్దియయిదు గొఱఱ్మేకలును, 

సంఖాయ్కాండము 31:34 => డెబబ్ది రెండువేల పశువులును, అరువది యొకవేయి గాడిదలును, 

సంఖాయ్కాండము 31:35 => ముపప్ది రెండువేలమంది పురుషసంయోగమెరుగని సతరీలును, 

సంఖాయ్కాండము 31:36 => అందులో అరవంతు, అనగా సైనయ్ముగా పోయినవారి వంతు, 

గొఱఱ్మేకల లెకక్యెంతనగా మూడు లక్షల ముపప్ది యేడువేల ఐదువందలు. ఆ గొఱఱ్మేకలలో 

యెహోవాకు చెలల్వలసిన పనున్ ఆరువందల డెబబ్ది యయిదు, ఆ పశువులు ముపప్ది యారువేలు. 

సంఖాయ్కాండము 31:37 => వాటిలో యెహోవా పనున్ డెబబ్దిరెండు. 

సంఖాయ్కాండము 31:38 => ఆ గాడిదలు ముపప్దివేల ఐదువందలు,  

సంఖాయ్కాండము 31:39 => వాటిలో యెహోవా పనున్ అరువది యొకటి. 

సంఖాయ్కాండము 31:40 => మనుషుయ్లు పదునారు వేలమంది. వారిలో యెహోవా పనున్ ముపప్ది 

ఇదద్రు. 

సంఖాయ్కాండము 31:41 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే పనున్ను, అనగా 

యెహోవాకు చెలల్వలసిన పర్తిషాఠ్రప్ణమును యాజకుడైన ఎలియాజరునకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:42 => సైనికులయొదద్ మోషే తీసికొని ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న సగమునుండి 

లేవీయులకిచెచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 31:43 => మూడులక్షల ముపప్ది యేడువేల ఐదువందల గొఱఱ్మేకలును 

సంఖాయ్కాండము 31:44 => ముపప్ది ఆరువేల గోవులును ముపప్దివేల ఐదువందల గాడిదలును 

సంఖాయ్కాండము 31:45 => పదునారువేలమంది మనుషుయ్లును సమాజమునకు కలిగిన 

సగమైయుండగా, మోషే 

సంఖాయ్కాండము 31:46 => ఇశార్యేలీయులకు వచిచ్న ఆ సగమునుండి మనుషుయ్లలోను 

జంతువులలోను 

సంఖాయ్కాండము 31:47 => ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న తీసి, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 31:48 => అపుప్డు సేనా సహసర్ముల నియామకులు, అనగా సహసార్ధిపతులును 

శతాధిపతులును మోషే యొదద్కు వచిచ్ 

సంఖాయ్కాండము 31:49 => నీ సేవకులమైన మేము మాచేతికిర్ందనునన్ యోధులను లెకిక్ంచి 

మొతత్ము చేసితివిు; మాలో ఒకక్డైనను మొతత్మునకు తకుక్వ కాలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 31:50 => కాబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని మా నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ 

మేము మాలో పర్తిమనుషుయ్నికి దొరికిన బంగారు నగలను గొలుసులను కడియములను 

ఉంగరములను పోగులను పతకములను యెహోవాకు అరప్ణముగా తెచిచ్యునాన్మని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 31:51 => మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరు నగలుగా చేయబడిన ఆ 

బంగారును వారియొదద్ తీసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 31:52 => సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యెహోవాకు 

అరిప్ంచిన బంగారమంతయు పదునారువేల ఏడువందల ఏబది తులములు. 

సంఖాయ్కాండము 3:7 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  
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యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

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 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 11:9 => శతాధిపతులు యాజకుడైన యెహోయాదా తమ కిచిచ్న ఆజఞ్లనిన్టి పర్కారము 

చేసిరి, పర్తి మనిషి తన తన మనుషుయ్లను తీసికొని విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశింపవలసిన 

వారితోను , విశార్ంతిదినమున బయలుదేరవలసిన వారితోను కలిసి యాజకుడైన 

యెహోయాదాయొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:18 => ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో 

యహతును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు తాను చేసిన పనియంతయు 

సమాపత్ముచేసి, తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములనిన్టిని 

దేవుని మందిరపు బొకక్సములలో చేరెచ్ను. 

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 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:3 => మరియు యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడియునన్ 

విధినిబటిట్ జరుగు ఉదయాసత్మయముల దహనబలులను విశార్ంతిదినములకును అమావాసయ్లకును 

నియామక కాలములకును ఏరప్డియునన్ దహనబలులను అరిప్ంచుటకై తనకు కలిగిన ఆసిత్లోనుండి 

రాజు ఒక భాగమును ఏరాప్టుచేసెను. 

వచనము 29 

ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై 

ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను నియమింపబడిరి. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

2 రాజులు 12:14 => మరమమ్తు పనిచేయువారికి మాతర్ము ఆ దర్వయ్ము ఇచిచ్ యెహోవా 

మందిరమును మరల బాగుచేయించిరి. 

నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:33 => సవరింపబడిన రొటెట్ విషయములోను, నితయ్ నైవేదయ్ము విషయములోను, 

నితయ్ము అరిప్ంచు దహనబలి విషయములోను, విశార్ంతిదినముల విషయములోను, అమావాసయ్ల 
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విషయములోను, నిరణ్యింపబడిన పండుగల విషయములోను, పర్తిషిఠ్తములైన వసుత్వుల 

విషయములోను, ఇశార్యేలీయులకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకైన పాపపరిహారారథ్బలుల 

విషయములోను , మన దేవుని మందిరపు పనియంతటి విషయములోను , ఆలాగుననే 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

నెహెమాయ్ 10:34 => మరియు మా పితరుల యింటి మరాయ్ద పర్కారము పర్తి సంవతస్రమును 

నిరణ్యించుకొనిన కాలములలో ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్సియునన్టుట్ మా దేవుడైన యెహోవా 

బలిపీఠము మీద దహింపజేయుటకు యాజకులలోను లేవీయులలోను జనులలోను కటెట్ల 

అరప్ణమును మా దేవుని మందిరములోనికి ఎవరు తేవలెనో వారును చీటుల్ వేసికొని 

నిరణ్యించుకొంటిమి. 

సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

2 రాజులు 11:10 => యాజకుడు మందిరములో ఉనన్ దావీదు ఈటెలను డాళల్ను శతాధిపతులకు 

అపప్గింపగా 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

వచనము 30 

హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ 

యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద 
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యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను రాజు నియమించిన పని విషయములోను 

పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

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 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 సమూయేలు 14:48 => మరియు అతడు దండును కూరిచ్ అమాలేకీయులను హతముచేసి 

ఇశార్యేలీయులను కొలల్సొముమ్గా పెటిట్న వారిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

1 సమూయేలు 14:49 => సౌలునకు పుటిట్న కుమారుల పేరుల్ ఏవనగా, యోనాతాను ఇషీవ్ 

మెలీక్షూవ; అతని యిదద్రు కుమారెత్ల పేరుల్ ఏవనగా పెదద్దాని పేరు మేరబు చినన్దాని పేరు మీకాలు. 

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. 

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. 

2 సమూయేలు 10:9 => యోవాబు తనకు వెనుకను ముందును వారు యుదధ్పంకుత్లు 

తీరిచ్యుండుట చూచి, ఇశార్యేలీయులలో బలాఢుయ్లను ఏరప్రచి పంకుత్లు తీరిచ్ సిరియనులను 

ఎదురొక్నబోయెను. 
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2 సమూయేలు 10:10 => అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై మిగిలినవారిని తన సహోదరుడగు 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

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

పటట్ణములను తలంచుకొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొందము, తన దృషిట్కి ఏది యనుకూలమో యెహోవా 

దానిని చేయును గాక అని అబీషైతో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 10:13 => యోవాబును అతనితోకూడ నునన్వారును సిరియనులతో యుదధ్ము 

చేయ బయలుదేరగానే వారు అతని యెదుట నిలువజాలక పారిపోయిరి. 

2 సమూయేలు 10:14 => సిరియనులు పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచి వారును అబీషై యెదుట 

నిలువలేక పారిపోయి పటట్ణములో చొరబడగా, యోవాబు అమోమ్నీయులను విడిచి యెరూషలేమునకు 

వచెచ్ను. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

వచనము 31 

హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. 

దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు 

దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా కనబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 11:16 => లేవీయులలో పర్ధానులైన వారిలో షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని 

మందిర బాహయ్ విషయములో పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:10 => నరహతయ్ను గూరిచ్యు, ధరమ్శాసత్రమును గూరిచ్యు, ధరమ్మును 

గూరిచ్యు, కటట్డలను గూరిచ్యు, నాయ్యవిధులను గూరిచ్యు,ఆ యా పటట్ణములలో నివసించు మీ 

సహోదరులు తెచుచ్ ఏ సంగతినేగాని మీరు విమరిశ్ంచునపుప్డు, మీమీదికిని మీ సహోదరులమీదికిని 

కోపము రాకుండునటుల్ వారు యెహోవా దృషిట్కి ఏ అపరాధమును చేయకుండ వారిని హెచచ్రిక 

చేయవలెను; మీరాలాగు చేసినయెడల అపరాధులు కాకయుందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:8 => అయిదవ నెలను ఇశార్హేతీయుడైన షవుూహ్తు అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

వచనము 32 

పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, 

దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను 

రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:12 => కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను 

ఉజీజ్యేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

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

పరాకర్మశాలులైయుండి తమ తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల 

అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి 

గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

Page  of 1379 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

 

1 దినవృతాత్ంతములు 

అధాయ్యము 27	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పితరుల యింటిపెదద్లు సహసార్ధిపతులు శతాధిపతులు అనువారి 

లెకక్ను గూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల విషయములో ఏటేట నెలవంతున రాజునకు 

సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్ యిరువది నాలుగు వేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:19 => హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ 

రెండవవాడు, యహజీయేలు మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 

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

సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు 

సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 

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

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

యెహోషువ 21:39 => హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

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. 

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

పరిపాలన చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న 

యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని 

బంధువులలో ఎనుబది మందిని 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:23 => హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన 

అమరాయ్, మూడవవాడైన యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 

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 

వచనము 2 

మొదటి నెలను మొదటి భాగముమీద జబీద్యేలు కుమారుడైన యాషాబాము అధిపతిగా ఉండెను; వాని 

భాగములో ఇరువది నాలుగు వేలమంది యుండిరి. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులు, వీరు పదునెనిమిదిమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:37 => మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను 

గాదీయులలోను మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు 

యుదధ్శూరులైన యీ యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక 

హృదయమందు కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 8:15 => తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని 

అరిప్ంచినపుప్డు లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 

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

యోసేపు కుమారుడైన మనషే ష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, 

బాషాను రాజైన ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ 

దేశపురములను ఇచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 6:48 => వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో 

సంబంధించిన సకలమైన పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:13 => మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల 

అరువదిమంది కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి 

గటిట్వారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 

పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:2 => అంతట హిజిక్యా యెవరి సేవాధరమ్ము వారు జరుపుకొనునటుల్గా 

యాజకులను వరుసల పర్కారముగాను, లేవీయులను వారి వారి వరుసల పర్కారముగాను 

నియమించెను; దహనబలులను సమాధాన బలులను అరిప్ంచుటకును, సేవను జరిగించుటకును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకును, యెహోవా పాళెపు దావ్రములయొదద్ సుత్తులు చేయుటకును 

యాజకులను లేవీయులను నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:17 => ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారై వంతులచొపుప్న సేవ చేయుటకు తమ తమ పితరుల వంశములచొపుప్న యాజకులలో 

సరిచూడబడిన లేవీయులకు, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

ఎజార్ 6:18 => మరియు వారు యెరూషలేములోనునన్ దేవుని సేవ జరిపించుటకై మోషే యొకక్ 

గర్ంథమందు వార్సినదానినిబటిట్ తరగతుల చొపుప్న యాజకులను వరుసల చొపుప్న లేవీయులను 

నిరణ్యించిరి. 

ఎజార్ 8:1 => రాజైన అరత్హషసత్ ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచిచ్న 

యింటి పెదద్ల వంశావళి. 

నెహెమాయ్ 7:1 => నేను పార్కారమును కటిట్ తలుపులు నిలిపి, దావ్రపాలకులను గాయకులను 

లేవీయులను నియమించిన పిమమ్ట 

నెహెమాయ్ 12:24 => లేవీయుల కుటుంబ పర్ధానులైన హషబాయ్యు షేరేబాయ్యును కదీమ్యేలు 

కుమారుడైన యేషూవయును వారికి ఎదురువరుసలో పాడు తమ బంధువులతోకూడ దైవజనుడైవ 

దావీదు యొకక్ ఆజఞ్నుబటిట్ సుత్తిపాటలు పాడుటకు వంతులచొపుప్న నిరణ్యింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 12:45 => మరియు గాయకులును దావ్రపాలకులును దావీదును అతని కుమారుడైన 

సొలొమోనును ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవునిగూరిచ్న పనులను తమ శుదిధ్నిగూరిచ్న పనులను నెరవేరుచ్చు 

వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:30 => ఈలాగున వారు ఏ పరదేశులలోను కలియకుండ వారిని పవితర్పరచి, పర్తి 

యాజకుడును పర్తి లేవీయుడును విధి పర్కారముగా సేవచేయునటుల్ నియమించితిని. 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

వచనము 3 

పెరెజు సంతతి వారిలో ఒకడు మొదటి నెల సైనాయ్ధిపతులకందరికి అధిపతిగా ఉండెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

నిరగ్మకాండము 18:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, 

వెయియ్మందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి 

ఒకనిగాను, నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:15 => కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని ముఖుయ్లను 

పిలిపించుకొని, మీ గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయియ్మందికి ఒకడును, 

నూరుమందికి ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను 

నియమించితిని. 

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. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => యూదాదేశపు పటట్ణములలో అతనికి బహు ధనము 

సమకూరచ్బడెను. అతనికిర్ంది పరాకర్మశాలులు యెరూషలేములో కూడియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => వీరి పితరుల వంశములచొపుప్న వీరి సంఖయ్ యెంతనగా, 

యూదాలో సహసార్ధిపతులైన వారికి పర్ధానుడగు అదాన్యొదద్ మూడు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => రెండవవాడగు యెహోహానాను అను అధిపతియొదద్ రెండు లక్షల 

ఎనుబదివేలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

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

వీనియొదద్ వింటిని కేడెమును పటుట్కొనువారు రెండు లక్షలమంది యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:18 => రెండవవాడు యెహోజాబాదు; వీనియొదద్ లక్షయెనుబదివేలమంది 

యుదధ్సనన్దుధ్లుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => రాజు యూదాయందంతటనుండు పార్కార పురములలో 

ఉంచినవారు గాక వీరు రాజుయొకక్ పరివారములో చేరినవారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => యుదధ్మునకు ఉజిజ్యాకు సైనయ్ము కలిగియుండెను; అందులోని 

యోధులు రాజు అధిపతులలో హననాయ్ అనువాని చేతికిర్ందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు 

మయశేయాయు పర్ధానమంతిర్యగు యెహీయేలును వారి లెకక్ ఎంతైనది చూచి వారిని పటాలముగా 

ఏరప్రచువారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => వారి పితరుల యిండల్ పెదద్ల సంఖయ్నుబటిట్ పరాకర్మశాలులు 

రెండువేల ఆరువందల మందియైరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

1 రాజులు 5:14 => వీరిని అతడు వంతులచొపుప్న నెలకు పదివేలమందిని లెబానోనునకు 

పంపించెను; ఒక నెల లెబానోనులోను రెండు నెలలు ఇంటియొదద్ను వారు ఉండిరి; ఆ వెటిట్వారిమీద 

అదోనీరాము అధికారియై యుండెను. 

1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 4:27 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకును రాజైన సొలొమోను భోజనపు బలల్యొదద్కు 

వచిచ్న వారికందరికిని ఏమియు తకుక్వకాకుండ అధికారులలో ఒకడు తాను నియమింపబడిన 

మాసమునుబటిట్ ఆహారము సంగర్హము చేయుచు వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 1:4 => మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో 

ముఖుయ్డు, మీతో కూడ ఉండవలెను. 

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 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => అమజాయ్ యూదావారినందరిని సమకూరిచ్ యూదా దేశమంతటను 

బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటను వారి వారి పితరుల యిండల్నుబటిట్ సహసార్ధిపతులను 
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శతాధిపతులను నియమించెను. అతడు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పై 

పార్యముగల వారిని లెకిక్ంపగా, ఈటెను డాళల్ను పటుట్కొని యుదధ్మునకు పోదగినటిట్ యోధులు 

మూడులక్షలమంది కనబడిరి. 

వచనము 4 

రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు అతని భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని భాగమందు 

మికో ల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

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. 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

వచనము 5 

మూడవ నెలను యెహోయాదా కుమారుడును సభాముఖుయ్డునగు బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

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

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  
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ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 

సంఖాయ్కాండము 10:14 => యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; 

అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:6 => జనులమీద సైనాయ్ధిపతులను నియమించి పటట్ణపు గుమమ్ములకు 

పోవు రాజవీధిలోనికి వారిని తనయొదద్కు రపిప్ంచి వారిని ఈలాగు హెచచ్రిక చేసెను 

వచనము 6 

ఈ బెనాయా ఆ ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ఒకడై ఆ ముపప్దిమందికి అధిపతియై యుండెను; 

అతని భాగమందు అతని కుమారుడైన అమీమ్జాబాదు ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన 

ఎలియాజరు; ఇతడు పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 

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 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

వచనము 7 
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నాలుగవ నెలను యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు నాలుగవ అధిపతిగా ఉండెను; అతని 

కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది 

నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:17 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును 

పెలేతీయులకును అధిపతియై యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై 

యుండిరి. 

1 రాజులు 4:4 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైనాయ్ధిపతి; సాదోకును అబాయ్తారును 

యాజకులు. 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

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.  

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

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. 

వచనము 8 
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అయిదవ నెలను ఇశార్హేతీయుడైన షవుూహ్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు 

ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:24 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున 

ఆ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 

2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 22:21 => నా నీతినిబటిట్ ఆయన నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్యే 

నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:22 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను. భకిత్హీనుడనై నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను. 

2 సమూయేలు 22:23 => ఆయన నాయ్యవిధులననిన్టిని నేను లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను ఆయన 

కటట్డలను తోర్సివేసిన వాడనుకాను. 

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

పరాకర్మశాలికి పుటిట్న యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా అనునొకడు ఉండెను. ఇతడు 
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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 23:23 => ఆ ముపప్ది మందిలో ఘనుడాయెను. అయినను మొదటి ముగుగ్రితో 

సమానుడు కాకపోయెను. దావీదు ఇతనిని తన సభికులలో ఒకనిగా నియమించెను. 

1 రాజులు 1:8 => యాజకుడైన సాదోకును యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును పర్వకత్యైన 

నాతానును షిమీయును రేయీయును దావీదుయొకక్ శూరులును అదోనీయాతో కలిసికొనక 

యుండిరి. 

వచనము 9 

ఆరవ నెలను తెకోవీయుడైన ఇకెక్షునకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో 

చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

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

యోవాబు తముమ్డైన అశాహేలు; బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

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

అశాహేలును అచచ్ట నుండిరి. అశాహేలు అడవిలేడియంత తేలికగా పరుగెతత్గలవాడు గనుక 

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 

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

బేతెల్హేమీయుడగు దోదో కుమారుడగు ఎలా హ్నాను, 

వచనము 10 

ఏడవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పెలోనీయుడునైన హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉండెను; అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:29 => ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని 

కుమారులును బయటిపని జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను 

నియమింపబడిరి. 

2 సమూయేలు 23:25 => హరోదీయుడైన షమామ్, హరోదీయుడైన ఎలీకా, 

వచనము 11 

ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును హుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై అధిపతిగా ఉండెను; అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 

2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

వచనము 12 

తొమిమ్దవ నెలను బెనాయ్మీనీయుల సంబంధుడును అనాతోతీయుడునైన అబీయెజెరు అధిపతిగా 

ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:27 => హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 

2 సమూయేలు 23:26 => పతీత్యుడైన హేలెసుస్, తెకోవీయుడగు ఇకేక్షు కుమారుడైన ఈరా, 

వచనము 13 

పదియవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును నెటోపాతీయుడునైన మహరై అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:29 => హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 

2 సమూయేలు 21:18 => అటుతరువాత ఫిలిషీత్యులతో గోబుదగగ్ర మరల యుదధ్ము జరుగగా 

హూషాతీయుడైన సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సఫును చంపెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:13 => పదియవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన మహరై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

వచనము 14 
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పదకొండవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పిరాతోనీయుడునైన బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను, 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:28 => తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన 

అబీయెజెరు, 

2 సమూయేలు 23:27 => అనాతోతీయుడైన అబీయెజరు, హుషాతీయుడైన మెబునన్యి, 

కీరత్నలు 68:27 => కనిషుఠ్డగు బెనాయ్మీను అను, వారి యేలిక అచచ్ట నునాన్డు. యూదా 

అధిపతుల పరివారమచచ్ట నునన్ది జెబూలూను అధిపతులును నఫాత్లి అధిపతులును ఉనాన్రు.  

వచనము 15 

పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు సంబంధుడును నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:30 => నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా 

కుమారుడగు హేలెదు, 

2 సమూయేలు 23:28 => అహోహీయుడైన సలోమ్ను, నెటోపాతీయుడైన మహరై 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:11 => ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

హుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

వచనము 16 

మరియు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములమీద నునన్వారి వివరమేదనగా, జిఖీర్ కుమారుడైన ఎలీయెజెరు 

రూబేనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మయకా కుమారుడైన షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 11:31 => బెనాయ్మీనీయుల సాథ్నములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి 

కుమారుడునగు ఈతయి, పిరాతోనీయుడైన బెనాయా, 

2 సమూయేలు 23:30 => పరాతోనీయుడైన బెనాయా, గాయషు ఏళల్నడుమ నివసించు హిదద్యి, 

వచనము 17 

కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు 

అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:30 => నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా 

కుమారుడగు హేలెదు, 

2 సమూయేలు 23:29 => నెటోపాతీయుడైన బయానాకు పుటిట్న హేలెబు, బెనాయ్మీనీయుల 

గిబియాలో పుటిట్న రీబై కుమారుడైన ఇతత్యి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:13 => కనజు కుమారులు ఒతీన్యేలు శెరాయా; ఒతీన్యేలు కుమారులలో 

హతతు అను ఒకడుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:9 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా కాలేబు తముమ్డైన 

కనజు యొకక్ కుమారుడగు ఒతీన్యేలును రక్షకునిగా ఇశార్యేలీయులకొరకు నియమించి వారిని 

రకిష్ంచెను. 

వచనము 18 

దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి అధిపతిగా ఉండెను, మిఖాయేలు 

కుమారుడైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:22 => దానీయులకు యెరోహాము కుమారుడైన అజరేలు అధిపతిగా 

ఉండెను. వీరు ఇశార్యేలు గోతర్ములకు అధిపతులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

Page  of 1397 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళిల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

సంఖాయ్కాండము 1:16 => వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ములలో పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములకు పెదద్లును. 

వచనము 19 

ఓబదాయ్ కుమారుడైన ఇషమ్యా జెబూలూనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, అజీర్యేలు కుమారుడైన 

యెరీమోతు నఫాత్లీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:30 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్యును వాని 

సహోదరులును పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు, వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 

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 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 
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పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:31 => వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ 

రాజైన దావీదు ఎదుటను సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ 

పెదద్లయెదుటను తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ 

వేసికొనిరి. 

1 రాజులు 4:2 => అతనియొదద్నునన్ అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాదోకు కుమారుడైన అజరాయ్ 

యాజకుడు; 

వచనము 20 

అజజాయ్హు కుమారుడైన హోషేయ ఎఫార్యిమీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి 

పెదాయా కుమారుడైన యోవేలు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 సమూయేలు 16:6 => వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూచి నిజముగా యెహోవా 

అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట నిలిచియునాన్డని అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 17:13 => అయితే యెషష్యి యొకక్ ముగుగ్రు పెదద్కుమారులు యుదధ్మునకు 

సౌలువెంటను పోయి యుండిరి. యుదధ్మునకు పోయిన అతని ముగుగ్రు కుమారుల పేరులు ఏవనగా, 

జేయ్షుఠ్డు ఏలీయాబు, రెండవవాడు అబీనాదాబు, మూడవవాడు షమామ్, 

1 సమూయేలు 17:29 => అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ 

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

అబీనాదాబును మూడవవాడైన షమామ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => రెహబాము, దావీదు కుమారుడైన యెరీమోతు కుమారెత్యగు 

మహలతును యెషష్యి కుమారుడైన ఏలీయాబు కుమారెత్యగు అబీహాయిలును వివాహము 

చేసికొనెమ. 

వచనము 21 
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గిలాదులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను, 

బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా ఉండెను, 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 22 

దానీయులకు యెరోహాము కుమారుడైన అజరేలు అధిపతిగా ఉండెను. వీరు ఇశార్యేలు గోతర్ములకు 

అధిపతులు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 23 

ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్యుండెను గనుక 

ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ గలవారిని దావీదు జనసంఖయ్యందు 

చేరచ్లేదు. 

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

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. 

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 3:37 => నేరు కుమారుడైన అబేన్రును చంపుట రాజు పేర్రేపణవలన నైనది కాదని ఆ 

దినమున జనులందరికిని ఇశార్యేలు వారికందరికిని తెలియబడెను. 

వచనము 24 
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జనసంఖయ్ చేయు విషయమున ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము వచిచ్నందున సెరూయా కుమారుడైన 

యోవాబు దాని చేయనారంభించెనే గాని దాని ముగింపకపోయెను; కాబటిట్ జనసంఖయ్ మొతత్ము 

దావీదు రాజు వృతాత్ంత గర్ంథములలో చేరచ్బడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:16 => మరియు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములమీద నునన్వారి 

వివరమేదనగా, జిఖీర్ కుమారుడైన ఎలీయెజెరు రూబేనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మయకా 

కుమారుడైన షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

వచనము 25 

రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు నియమింపబడెను; అయితే 

పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా 

కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:18 => ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారు తమ తమ 

వంశావళులనుబటిట్ తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబములను తమ తమ పెదద్ల 

సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

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 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

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 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 9:23 => వారి సంతతిని ఆకాశపు నక్షతర్ములంత విసాత్రముగా చేసి, పర్వేశించి 

సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ వారి పితరులకు నీవు వాగాద్నము చేసిన దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపగా 
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కీరత్నలు 80:9 => దానికి తగిన సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట 

వాయ్పించెను 

వచనము 26 

పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ 

నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:5 => ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల 

మందియు యూదా వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:6 => రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు 

లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:7 => ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన 

ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:8 => దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను 

మికిక్లి అవివేకముగా పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో 

మొఱఱ్పెటట్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:9 => యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నీవు వెళిల్ దావీదుతో ఇటల్నుము. 

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 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; 

యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా 

ఇశార్యేలీయులలో డెబబ్దివేలమంది చచిచ్రి. 

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. 
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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 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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

జనసంఖయ్ యెంతైనది నాకు తెలియగలందులకై దాను మొదలుకొని బెయేరె ష్బావరకు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములలో నీవు సంచారముచేసి వారిని లెకిక్ంచుమని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

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 24:4 => అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు 

సముఖమునుండి బయలువెళిల్ 

2 సమూయేలు 24:5 => యొరాద్ను నది దాటి యాజేరుతటుట్న గాదు లోయ మధయ్నుండు పటట్ణపు 

కుడిపారశ్వ్ముననునన్ అరోయేరులో దిగి 

2 సమూయేలు 24:6 => అకక్డనుండి గిలాదునకును తహిత్ంహోదీష్ దేశమునకును వచిచ్రి; తరువాత 

దానాయానుకును పోయి తిరిగి సీదోనునకు వచిచ్రి. 
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2 సమూయేలు 24:7 => అకక్డనుండి బురుజులుగల తూరు పటట్ణమునకును హివీవ్యుల 

యొకక్యు కనానీయుల యొకక్యు పటట్ణములనిన్టికిని వచిచ్ యూదాదేశపు దకిష్ణదికుక్ననునన్ 

బెయేరె ష్బావరకు సంచరించిరి. 

2 సమూయేలు 24:8 => ఈ పర్కారము వారు దేశమంతయు సంచరించి తొమిమ్దినెలల ఇరువది 

దినములకు తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 24:11 => ఉదయమున దావీదు లేచినపుప్డు దావీదునకు దీరఘ్దరిశ్యగు గాదునకు 

యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 సమూయేలు 24:12 => నీవు పోయి దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మూడు విషయములను నీ యెదుట పెటుట్చునాన్ను; వాటిలో ఒక దానిని నీవు కోరుకొనినయెడల నేనది 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 

2 సమూయేలు 24:13 => కావున గాదు దావీదునొదద్కు వచిచ్ యిటల్ని సంగతి తెలియజెపెప్ను నీవు 

నీ దేశమందు ఏడు సంవతస్రములు కాష్మము కలుగుటకు ఒపుప్కొందువా? నినున్ తరుముచునన్ నీ 

శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక నీవు మూడు నెలలు పారిపోవుటకు ఒపుప్కొందువా? నీ దేశమందు 

మూడు దినములు తెగులు రేగుటకు ఒపుప్కొందువా? యోచనచేసి ననున్ పంపినవానికి 

నేనియయ్వలసిన యుతత్ము నిశచ్యించి తెలియజెపుప్మనెను. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 
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2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

సంఖాయ్కాండము 1:2 => ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను 

వార్యించుము. 

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 

2 సమూయేలు 24:9 => అపుప్డు యోవాబు జనసంఖయ్ వెరసి రాజునకు అపప్గించెను; 

ఇశార్యేలువారిలో కతిత్ దూయగల యెనిమిది లక్షలమంది యోధులుండిరి; యూదా వారిలో అయిదు 

లక్షలమంది యుండిరి. 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 14:19 => యరొబాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

యుదధ్ములనుగూరిచ్యు, పర్భుతవ్మునుగూరిచ్యు ఇశార్యేలువారి రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళిల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 80:9 => దానికి తగిన సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట 

వాయ్పించెను 

వచనము 27 

దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు 

కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 

2 రాజులు 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:2 => ఆసా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందును ఉనన్ 

బొకక్సములలోని వెండి బంగారములను తీసి, దమసుక్లో నివాసముచేయు సిరియా రాజగు బెనహ్దదు 

నొదద్కు దూతలచేత పంపించి 

ఆదికాండము 41:48 => ఐగుపుత్ దేశమందునన్ యేడు సంవతస్రముల ఆహారమంతయు అతడు 

సమకూరిచ్, ఆ యా పటట్ణములలో దాని నిలువచేసెను. ఏ పటట్ణము చుటుట్నుండు పొలముయొకక్ 

ధానయ్ము ఆ పటట్ణమందే నిలువచేసెను. 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

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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యిరిమ్యా 41:8 => అయితే వారిలో పదిమంది మనుషుయ్లు ఇషామ్యేలుతో పొలములలో దాచబడిన 

గోధుమలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన దర్వయ్ములు మాకు కలవు, మముమ్ను చంపకుమని 

చెపుప్కొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ వారిని చంపక మానెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => యూదాదేశపు పటట్ణములలో అతనికి బహు ధనము 

సమకూరచ్బడెను. అతనికిర్ంది పరాకర్మశాలులు యెరూషలేములో కూడియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:27 => హిజిక్యాకు అతివిసాత్రమైన ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు కలిగెను. 

అతడు వెండి బంగారములను రతన్ములను సుగంధదర్వయ్ములను డాళల్ను నానా విధములగు శేర్షఠ్మైన 

ఉపకరణములను సంపాదించి వాటికి బొకక్సములను కటిట్ంచెను. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

యెషయా 22:15 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

గృహనిరావ్హకుడైన షెబాన్ అను ఈ విచారణకరత్యొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము  

వచనము 28 

షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను గెదేరీయుడైన బయల  హనాను 

నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 
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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. 

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

విషయములయందు మేలు కలుగును. 

వచనము 29 

షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి 

కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

వచనము 30 

ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును 

నియమింపబడిరి. 

1 రాజులు 4:7 => ఇశార్యేలీయులందరిమీద సొలొమోను పనిన్దద్రు అధికారులను నియమించెను. 

వీరు రాజునకును అతని ఇంటివారికిని ఆహారము సంగర్హము చేయువారు. సంవతస్రమందు ఒకొక్కక్ 

నెలకు వారిలో ఒకొక్కక్డు ఆహారమును సంగర్హము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 20:27 => ఇశార్యేలు వారందరును పోగుచేయబడి సిదధ్మైవారిని ఎదిరింప 

బయలుదేరిరి. ఇశార్యేలువారు మేకపిలల్ల మందలు రెంటివలె వారియెదుట దిగియుండిరి గాని 

దేశము సిరియనులచేత కపప్బడియుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => రాజు యెరూషలేమునందు వెండి రాళల్ంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను, దేవదారు మార్నులు షెఫేలా పర్దేశముననునన్ మేడివృక్షములంత విసాత్రముగా 

నుండునటుల్ను చేసెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

లూకా 19:4 => అపుప్డు యేసు ఆ తోర్వను రానైయుండెను గనుక అతడు ముందుగా పరుగెతిత్, 

ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడిచెటెట్కెక్ను. 

వచనము 31 

గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద 

నియమింపబడిన యధిపతులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5 : 1 6 = > వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని 

గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు 

కాపురముండిరి. 

యెషయా 65:10 => ననున్గూరిచ్ విచారణచేసిన నా పర్జలనిమితత్ము షారోను గొఱఱ్ల 

మేతభూమియగును ఆకోరు లోయ పశువులు పరుండు సథ్లముగా ఉండును.  

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

సామెతలు 27:23 => నీ పశువుల సిథ్తి జాగర్తత్గా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనసుస్ 

ఉంచుము. 

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. 

వచనము 32 

దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా 

నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు 

నియమింపబడెను. 

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 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 

ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

వచనము 33 

అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు తోడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 5:10 => సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని 

హతముచేసి గిలాదు తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 

వచనము 34 

అహీతోపెలు చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన యెహోయాదాయును అబాయ్తారును 

మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు అధిపతిగా నియమింపబడెను. 

2 సమూయేలు 13:3 => అమోన్నునకు మితుర్డొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్ 

కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటము గలవాడు. అతడు 

2 సమూయేలు 21:21 => అతడు ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుచుండగా దావీదు సహోదరుడైన 

షిమాయ్కు పుటిట్న యోనాతాను అతనిని చంపెను. 

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. 

2 సమూయేలు 23:8 => దావీదు అనుచరులలో బలాఢుయ్లెవరనగా యోషే బెషె ష్బెతను ముఖుయ్డగు 

తకోమ్నీయుడు; అతడు ఒక యుదధ్ములో ఎనిమిది వందల మందిని హతము చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 
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వచనము 1 

గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, 

శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ యావతుత్ చరాసిత్మీదను 

సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని రాజునొదద్ నునన్ 

పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని రాజగు దావీదు 

యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబా ష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబా ష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబా ష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

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

రాగా అరీక్యుడైన హూషై పై వసత్రములు చింపుకొని తలమీద ధూళి పోసికొనివచిచ్ రాజును దరశ్నము 

చేసెను. 

2 సమూయేలు 15:37 => దావీదు సేన్హితుడైన హూషై పటట్ణమునకు వచుచ్చుండగా 

అబా ష్లోమును యెరూషలేము చేరెను. 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబా ష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 
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2 సమూయేలు 16:17 => అబా ష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

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. 

యెహోషువ 16:2 => తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ 

దేశమువరకు అరణయ్ము వాయ్పించును.  

2 సమూయేలు 23:34 => మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, 

గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము, 

1 రాజులు 4:5 => నాతాను కుమారుడైన అజరాయ్ అధికారులమీద ఉండెను; నాతాను కుమారుడైన 

జాబూదు రాజు సముఖములోని మితుర్డును మంతిర్యునై యుండెను; 

వచనము 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. 

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

ఆలోచన చేయగా వారు అదోనీయా పక్షము వహించి అతనికి సహాయము చేసిరి గాని 

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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2 సమూయేలు 23:34 => మాయాకాతీయునికి పుటిట్న అహసబ్యి కుమారుడైన ఎలీపేలెటు, 

గిలోనీయుడైన అహీతో పెలు కుమారుడగు ఏలీయాము, 

వచనము 3 

అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు గనుక నీవు నా నామమునకు 

మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను 

లేవీయులను సమకూరెచ్ను. 

యెహోషువ 23:2 => అపుప్డతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని వారి పెదద్లను వారి ముఖుయ్లను వారి 

నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను నేను బహు సంవతస్రములు 

గడచిన ముసలివాడను.  

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:16 => మరియు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములమీద నునన్వారి 

వివరమేదనగా, జిఖీర్ కుమారుడైన ఎలీయెజెరు రూబేనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మయకా 

కుమారుడైన షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:17 => కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, సాదోకు ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:18 => దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి 

అధిపతిగా ఉండెను, మిఖాయేలు కుమారుడైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:19 => ఓబదాయ్ కుమారుడైన ఇషమ్యా జెబూలూనీయులకు అధిపతిగా 

ఉండెను, అజీర్యేలు కుమారుడైన యెరీమోతు నఫాత్లీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:20 => అజజాయ్హు కుమారుడైన హోషేయ ఎఫార్యిమీయులకు 

అధిపతిగా ఉండెను, మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి పెదాయా కుమారుడైన యోవేలు అధిపతిగా ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:21 => గిలాదులోనునన్ మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన 

ఇదోద్ అధిపతిగా ఉండెను, బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా 

ఉండెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:22 => దానీయులకు యెరోహాము కుమారుడైన అజరేలు అధిపతిగా 

ఉండెను. వీరు ఇశార్యేలు గోతర్ములకు అధిపతులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పితరుల యింటిపెదద్లు 

సహసార్ధిపతులు శతాధిపతులు అనువారి లెకక్ను గూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల 

విషయములో ఏటేట నెలవంతున రాజునకు సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్ యిరువది 

నాలుగు వేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => మొదటి నెలను మొదటి భాగముమీద జబీద్యేలు కుమారుడైన 

యాషాబాము అధిపతిగా ఉండెను; వాని భాగములో ఇరువది నాలుగు వేలమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:3 => పెరెజు సంతతి వారిలో ఒకడు మొదటి నెల సైనాయ్ధిపతులకందరికి 

అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు అతని 

భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని భాగమందు మికో ల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో 

చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

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

అధిపతిగా ఉండెను; అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:8 => అయిదవ నెలను ఇశార్హేతీయుడైన షవుూహ్తు అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:9 => ఆరవ నెలను తెకోవీయుడైన ఇకెక్షునకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:10 => ఏడవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పెలోనీయుడునైన 

హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:11 => ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

హుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:12 => తొమిమ్దవ నెలను బెనాయ్మీనీయుల సంబంధుడును 

అనాతోతీయుడునైన అబీయెజెరు అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:13 => పదియవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన మహరై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:14 => పదకొండవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును 

పిరాతోనీయుడునైన బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:15 => పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:26 => పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను 

కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:32 => దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన 

యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:33 => అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు 

తోడు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:34 => అహీతోపెలు చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన 

యెహోయాదాయును అబాయ్తారును మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు అధిపతిగా 

నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:10 => ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును 

పటాట్భిషేకము చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి 

సహాయముచేసిన దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:11 => దావీదు నొదద్నుండిన ఆ పరాకర్మశాలుల పటీ ట్లోనివారు 

ముపప్దిమంది; వారిలో హకోమ్నీ కుమారుడైన యాషాబాము ముఖుయ్డు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు 

మూడు వందలమందిని చంపి వారిమీద ఈటె ఆడించినవాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:12 => 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 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 
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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 

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 11:20 => 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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:24 => యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున 

ఆ ముగుగ్రు పరాకర్మశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:25 => ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో 

ఎవరికిని సాటివాడు కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 
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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, 

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, 

Page  of 1423 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 11:42 => రూబేనీయుడైన షీజా కుమారుడును రూబేనీయులకు పెదద్యునైన 

అదీనా, అతని తోటివారగు ముపప్దిమంది, 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:43 => మయకా కుమారుడైన హానాను, మితీన్యుడైన యెహోషాపాతు, 

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. 

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 రాజులు 20:7 => కాగా ఇశార్యేలు రాజు దేశపు పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి బెనహ్దదు నీ 

భారయ్లను పిలల్లను వెండి బంగారములను పటుట్కొందునని వరత్మానము పంపగా నేను ఇయయ్నని 

చెపప్లేదు; ఆ మనుషుయ్డు చేయగోరుచునన్ మోసము ఎటిట్దో అది మీరు తెలిసికొనుడనెను. 

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. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

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 18:8 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములోనునన్ యొకని 

పిలిపించి ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా రపిప్ంచుమని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయుల పెదద్లలో యోహానాను కుమారుడైన 

అజరాయ్ మెషిలేల్మోతు కుమారుడైన బెరెకాయ్ షలూల్ము కుమారుడైన యెహిజిక్యా హదాల్యి 

కుమారుడైన అమాశా అనువారు యుదధ్మునుండి వచిచ్నవారికి ఎదురుగా నిలువబడి వారితో ఇటల్నిరి 

నెహెమాయ్ 12:31 => అటుతరువాత నేను యూదుల పర్ధానులను పార్కారముమీదికి తోడుకొని వచిచ్ 

సోత్తర్గీతములు పాడువారిని రెండు గొపప్ సమూహములుగా ఏరప్రచితిని. అందులో ఒక సమూహము 

కుడిపర్కక్ను పెంట గుమమ్ము వైపున పార్కారముమీదను నడిచెను. 

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

వచనము 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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ఆదికాండము 48:2 => ఇదిగో నీ కుమారుడైన యోసేపు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు 

తెలుపబడెను. అంతట ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 1:47 => అందుకై రాజు సేవకులు మన యేలినవాడును రాజునగు దావీదునకు 

కృతజఞ్తలు చెలిల్ంపవచిచ్, నీకు కలిగిన ఖాయ్తి కంటె సొలొమోనునకు ఎకుక్వైన ఖాయ్తి కలుగునటుల్ను, 

నీ రాజయ్ముకంటె అతని రాజయ్ము ఘనముగా ఉండునటుల్ను దేవుడు దయచేయును గాక అని చెపప్గా 

రాజు మంచముమీద సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి యిటల్నెను 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:20 => తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును 

విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి 

యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను 

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను. 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 
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హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 2:12 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరతును, సమాజము మధయ్ నీ 

కీరిత్ని గానముచేతును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

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 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 

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 6:31 => నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా 

మందిరమందు సంగీత సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 

కీరత్నలు 132:3 => యాకోబుయొకక్ బలిషుఠ్నికి మొర్కుక్బడిచేసెను. 

కీరత్నలు 132:4 => ఎటల్నగా యెహోవాకు నేనొక సథ్లము చూచువరకు యాకోబుయొకక్ బలిషుఠ్నికి 

ఒక నివాససథ్లము నేను చూచువరకు 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 
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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. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

కీరత్నలు 99:5 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుదుధ్డు. 

కీరత్నలు 132:7 => ఆయన నివాససథ్లములకు పోదము రండి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుదము రండి. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

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

ఆయన ఇశార్యేలు సౌందరయ్మును ఆకాశమునుండి భూమిమీదికి పడవేసెను కోపదినమందు ఆయన 

తన పాదపీఠమును జాఞ్పకము చేసికొనకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను 

దావీదు తీసికొని యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 
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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 

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 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:5 => నా కుమారుడైన సొలొమోను పినన్వయసుస్గల లేతవాడు; 

యెహోవాకు కటట్బోవు మందిరము దాని కీరిత్నిబటిట్యు అందమునుబటిట్యు సకల దేశములలో 
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పర్సిదిధ్చెందునటుల్గా అది చాలా ఘనమైనదై యుండవలెను; కాగా దానికి కావలసిన సాధన రాశిని 

సిదధ్పరచెదనని చెపిప్, దావీదు తన మరణమునకు ముందు విసాత్రముగా వసుత్వులను సమకూరిచ్ 

యుంచెను. 

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. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => నా దేవా, యెహోవా, బలమునకాధారమగు నీ మందసమును 

దృషిట్ంచి లెముమ్; నీ విశార్ంతి సథ్లమందు పర్వేశించుము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు రక్షణ 

ధరించుకొందురుగాక; నీ భకుత్లు నీ మేలునుబటిట్ సంతోషింతురు గాక. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదెద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

వచనము 5 

యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, అయితే ఇశార్యేలీయులపైని 

యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా కుమారులందరిలో సొలొమోనును 

కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 

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. 

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

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 7:8 => 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. 

2 సమూయేలు 7:10 => 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 

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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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; 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

వచనము 6 

నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి 

తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 సమూయేలు 16:6 => వారు వచిచ్నపుప్డు అతడు ఏలీయాబును చూచి నిజముగా యెహోవా 

అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట నిలిచియునాన్డని అనుకొనెను 
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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. 

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. 

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. 
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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 7:10 => 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 

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. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 
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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 89:16 => నీ నామమునుబటిట్ వారు దినమెలల్ హరిష్ంచుచునాన్రు. నీ నీతిచేత 

హెచిచ్ంపబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 89:17 => వారి బలమునకు అతిశయాసప్దము నీవే నీ దయచేతనే మా కొముమ్ 

హెచిచ్ంపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 89:18 => మా కేడెము యెహోవా వశము మా రాజు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునివాడు. 

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.  

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. 
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కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

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.  

కీరత్నలు 60:7 => గిలాదు నాది మనషే ష్ నాది ఎఫార్యిము నాకు శిరసాత్ర్ణము యూదా నా 

రాజదండము. 

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

రాజదండము.  

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

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 26:1 => అంతట జీఫీయులు గిబియాలో సౌలునొదద్కు వచిచ్ దావీదు యెషీమోను 

ఎదుట హకీలా మనయ్ములో దాగియునాన్డని తెలియజేయగా 
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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 18:19 => విశాలమైన సథ్లమునకు ఆయన ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను నేను ఆయనకు 

ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

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

ఆయన ఆనందించడు. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

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 1:35 => ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 
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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. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

వచనము 7 

మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:1 => దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా 

యెజెర్యేలీయురాలైన అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షుఠ్డు ; కరెమ్లీయురాలైన 

అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు రెండవవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:2 => గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబా ష్లోము 

మూడవవాడు, హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన 

ఇతెర్యాము ఆరవవాడు, 

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

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  

1 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు 

జననమైరి; తామారు వీరికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు 

అబీయా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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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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 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:23 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా 

యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 
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కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 
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కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

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 72:20 => యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు ముగిసెను.  

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 సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 

2 సమూయేలు 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

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 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 

1 రాజులు 1:35 => ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

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. 
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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, 

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 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => అపుప్డు తాను అటుల్ చెపిప్యునన్ మాటను యెహోవా ఇపుప్డు 

నెరవేరిచ్యునాన్డు, యెహోవా సెలవు పర్కారము నేను నా తండిర్యైన దావీదునకు పర్తిగా రాజునై 

ఇశార్యేలీయుల రాజాసనమందు కూరుచ్ండి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు మందిరమును 

కటిట్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5 => ఇశార్యేలు రాజయ్మును ఎలల్పుప్డును ఏలునటుల్గా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని 

వారికిచెచ్నని మీరు తెలిసికొందురు గదా. 

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

బహుమానమే 
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సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 
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వచనము 8 

కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ తరువాత మీ సంతతివారికి 

శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో 

తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన ఇశార్యేలీయులందరు 

చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక చేయుచునాన్ను. 

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 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. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 
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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 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 4:5 => ఇదియును గాక ఈ చోటుననే వారు నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపరు అని 

చెపిప్యునాన్డు. 

2 సమూయేలు 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 
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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 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

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 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 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 40:14 => అరువదేసి మూరలు ఎడముగా ఒకొక్కక్ సత్ంభము నిలువబెటట్బడెను. 

గుమమ్ము చుటుట్నునన్ ఆవరణము సత్ంభములవరకు వాయ్పించెను. 

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 ? 

వచనము 9 

సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా అందరి హృదయములను 

పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై యునాన్డు. నీవు 

ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

కీరత్నలు 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. 
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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  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

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

కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

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 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 

1 రాజులు 9:4 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడిచినటుల్ నీవును యథారథ్హృదయుడవై నీతినిబటిట్ 

నడుచుకొని , నేను నీకు సెలవిచిచ్నదంతటిపర్కారము చేసి నా కటట్డలను విధులను 

అనుసరించినయెడల 
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1 రాజులు 9:5 => నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశార్యేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడై యుండక మానడని 

నీ తండిర్యైన దావీదునకు నేను సెలవిచిచ్యునన్టుల్ ఇశార్యేలీయుల మీద నీ సింహాసనమును 

చిరకాలమువరకు సిథ్రపరచుదును. 

1 రాజులు 11:9 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు పర్తయ్క్షమై 

1 రాజులు 11:10 => నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజాఞ్పించినను 

సొలొమోను హృదయము ఆయన యొదద్నుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తనకిచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు 

గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి 

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 11:12 => అయినను నీ తండిర్యైన దావీదు నిమితత్ము నీ దినములయందు నేను 

ఆలాగున చేయక నీ కుమారునిచేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను. 

1 రాజులు 11:13 => రాజయ్మంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను 

కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమితత్మును ఒక గోతర్ము నీ కుమారునికిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

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. 

1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 
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1 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 

యెహోషువ 22:5 => అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన 

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

వచనము 10 

పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మతత్యి 5:15 => మనుషుయ్లు దీపము వెలిగించి కుంచము కిర్ంద పెటట్రు కాని అది యింటనుండు 

వారికందరికి వెలుగిచుచ్టకై దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్దురు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 
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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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26 => మీరు ఈ యొరాద్ను దాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

ఉండకుండ తవ్రలోనే బొతిత్గా నశించిపోదురని భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా 

ఉంచుచునాన్ను. ఆ దేశమందు బహు దినములుండక మీరు బొతిత్గా నశించిపోదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ 

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:15 => ఇకక్డ నేడు మనతోకూడ నుండనివారితోను ఈ నిబంధనను 

పర్మాణమును చేయుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 119:11 => నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునటుల్ నా హృదయములో నీ వాకయ్ము 

ఉంచుకొనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:27 => నీ ఉపదేశమారగ్మును నాకు బోధపరచుము. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను. 
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కీరత్నలు 119:33 => (హే) యెహోవా, నీ కటట్డలను అనుసరించుటకు నాకు నేరుప్ము. అపుప్డు 

నేను కడమటుట్కు వాటిని గైకొందును. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:44 => నిరంతరము నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుదును నేను నితయ్ము దాని 

ననుసరించుదును 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 3:1 => నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజఞ్లను 

హృదయపూరవ్కముగా గైకొనుము. 

యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

లేక యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే ఆయన 

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన 

విధులను కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32 => వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు 

వారు ఆలాగు పర్వరిత్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:33 => కాబటిట్ మీరు కుడికేగాని యెడమకేగాని తిరుగక మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు జాగర్తత్పడవలెను. మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

మీరు జీవించుచు మేలుకలిగి దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజాఞ్పించిన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 
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యెహోషువ 22:5 => అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన 

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

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 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 

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. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

వచనము 11 

అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును బొకక్సపు శాలలకును మేడ 

గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా మందిరపు ఆవరణములకును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 
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1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

కీరత్నలు 9:10 => యెహోవా, నినున్ ఆశర్యించువారిని నీవు విడిచిపెటుట్వాడవు కావు కావున నీ 

నామమెరిగినవారు నినున్ నముమ్కొందురు 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

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.  

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 
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యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

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

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

నిరగ్మకాండము 3:16 => 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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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. 

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 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 
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1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

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

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

యోబు 36:11 => వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను కేష్మముగాను 

తమ సంవతస్రములను సుఖముగాను వెళల్బుచెచ్దరు.  

యోబు 36:12 => వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జాఞ్నములేక 

చనిపోయెదరు. 

కీరత్నలు 101:2 => నిరోద్ష మారగ్మున వివేకముతో పర్వరిత్ంచెదను. నీవు ఎపుప్డు నాయొదద్కు 

వచెచ్దవు? నా యింట యథారథ్హృదయముతో నడుచుకొందును 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

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

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 
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2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

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 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

సామెతలు 17:3 => వెండికి మూస తగినది, బంగారునకు కొలిమి తగినది హృదయ పరిశోధకుడు 

యెహోవాయే. 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 
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యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

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. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:21 => విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ 

కీరత్న వారియెదుట సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి 

Page  of 1464 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

నోటనుండును. నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు 

ఆలోచన నేనెరుగుదును అనెను. 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  
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యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

యాకోబు 4:11 => సహోదరులారా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మాటలాడకుడి. తన సహోదరునికి 

విరోధముగా మాటలాడి తన సహోదరునికి తీరుప్ తీరుచ్వాడు ధరమ్శాసత్రమునకు వయ్తిరేకముగా 

మాటలాడి ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరుచ్చునాన్డు. నీవు ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరిచ్నయెడల 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్వాడవు కాక నాయ్యము విధించు వాడవైతివి. 

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. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:17 => కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. 

నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు 

వారికి పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా యీ 

కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు. 

1 రాజులు 9:6 => అయితే మీరేగాని మీ కుమారులే గాని యేమాతర్మైనను ననున్ వెంబడించుట 

మాని, నేనిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరింపక యితరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించినయెడల 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

1 రాజులు 9:9 => జనులిటల్ందురు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తమ పితరులను రపిప్ంచిన తమ 

దేవుడైన యెహోవాను వారు విడిచి యితర దేవతలను ఆధారము చేసికొని కొలిచి పూజించుచు వచిచ్రి 

గనుక యెహోవా ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రపిప్ంచియునాన్డు. 

ఎజార్ 8:22 => మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశర్యించువారికందరికిని మా దేవుని హసత్ము 

తోడుగా ఉండును గాని, ఆయన హసత్మును ఆయన ఉగర్తయు ఆయనను విసరిజ్ంచు వారందరిమీదికి 

వచుచ్నని మేము రాజుతో చెపిప్యుంటిమి గనుక మారగ్మందునన్ శతుర్వుల విషయమై మాకు 

సహాయము చేయునటుల్ కాలబ్లమును రౌతులును రాజునొదద్ కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగుగ్ నాకు 

తోచెను. 

యెషయా 1:28 => అతికర్మము చేయువారును పాపులును నిశేశ్షముగా నాశనమగుదురు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచువారు లయమగుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 
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హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

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. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 14:43 => ఏలయనగా అమాలేకీయులు కనానీయులు మీకంటె ముందుగా 

అకక్డికి చేరియునాన్రు; మీరు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు; మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి 

గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:15 => హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో 

మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ సవ్రూపమును చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39 => కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును 

యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొనుము 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 
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నాయ్యాధిపతులు 10:13 => అయితే మీరు ననున్ విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను పూజించితిరి గనుక 

నేను ఇకను మిముమ్ను రకిష్ంపను. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

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 రాజులు 2:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా అపప్గించినదానిని కాపాడి,ఆయన మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 
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1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

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 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 

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. 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

1 రాజులు 11:33 => అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును, నేను యెరూషలేము 

పటట్ణమును కోరుకొనినందునను ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి వానికి ఒక గోతర్ము 

ఉండనితుత్ను. 

2 రాజులు 21:22 => తన తండిర్ పూజించిన విగర్హములను తానును పూజించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:17 => నీ తండిర్యైన దావీదు నడచినటుల్గా నీవును నా కనుకూలవరత్నుడవై 

నడచి, నేను నీకాజాఞ్పించిన దానియంతటి పర్కారముచేసి, నా కటట్డలను నా నాయ్యవిధులను 

అనుసరించినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:19 => అయితే మీరు తోర్వ తపిప్, నేను మీకు నియమించిన కటట్డలను 

ఆజఞ్లను విడచి, యితర దేవతలను అనుసరించి వాటికి పూజానమసాక్రములు చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:2 => వారు యెహోవా యెడల దోర్హము చేసినందున రాజైన రెహబాము 

యొకక్ అయిదవ సంవతస్రమందు ఐగుపుత్ రాజైన షీషకు వెయియ్నిన్ రెండువందల రథములతోను 

అరువదివేల గుఱఱ్పు రౌతులతోను యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను. 

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. 

Page  of 1471 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

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 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

యోబు 18:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనుల నివాసములకు ఇటిట్ గతి పటుట్ను దేవుని ఎరుగనివారి 

సథ్లము ఇటిట్ది. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 27:9 => నీ ముఖమును నాకు దాచకుము కోపముచేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా 

సహాయుడవు నీవే రక్షణకరత్వగు నా దేవా, ననున్ దిగనాడకుము ననున్ విడువకుము  

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

కీరత్నలు 53:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని దేవుడు ఆకాశమునుండి చూచి 

నరులను పరిశీలించెను. 
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కీరత్నలు 60:1 => దేవా, మముమ్ విడనాడియునాన్వు మముమ్ చెదరగొటిట్యునాన్వు నీవు కోపపడితివి 

మముమ్ మరల బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

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

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

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

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

యెషయా 65:11 => యెహోవాను విసరిజ్ంచి నా పరిశుదధ్పరవ్తమును మరచి గాదునకు బలల్ను 

సిదధ్పరచువారలారా, అదృషట్దేవికి పానీయారప్ణము నరిప్ంచువారలారా, నేను పిలువగా మీరు 

ఉతత్రమియయ్లేదు  

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 29:14 => ననున్ నేను మీకు కనుపరచుకొందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. నేను 

మిముమ్ను చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను; నేను మిముమ్ను చెరపటిట్ యే జనులలోనికి ఏ సథ్లములలోనికి 

మిముమ్ను తోలివేసితినో ఆ జనులందరిలోనుండియు ఆ సథ్లములనిన్టిలోనుండియు మిముమ్ను 
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సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఎచచ్టనుండి మిముమ్ను చెరకు పంపితినో అచచ్టికే 

మిముమ్ను మరల రపిప్ంతును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:25 => తనున్ ఆశర్యించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తనున్ 

వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. 

యెహెజేక్లు 11:5 => అంతట యెహోవా ఆతమ్ నామీదికి వచిచ్ ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా నీవు నీ మాట 

వారికి తెలియజేయుము, యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట యిదే ఇశార్యేలీయులారా, మీరీలాగున 

పలుకుచునాన్రే, మీ మనసుస్న పుటిట్న అభిపార్యములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

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

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

వచనము 12 

వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల 

బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు 

అపప్గించెను. 
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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 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:17 => మరియు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు సహాయము 

చేయవలెనని దావీదు ఇశార్యేలీయుల యధిపతుల కందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

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 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:15 => హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో 

మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ సవ్రూపమును చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 
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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. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

1 రాజులు 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 

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 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:7 => మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను 

అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి 

కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

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

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

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

యుండుడి. 
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1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వచనము 13 

మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు 

సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల పటీ ట్యును దావీదు 

అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:40 => కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని 

చేయుటకు జాగర్తత్పడుము. 

నిరగ్మకాండము 26:30 => అపుప్డు కొండమీద నీకు కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న 

మందిరమును నిలువబెటట్వలెను.  

నిరగ్మకాండము 39:42 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు ఆ పని అంతయు 

చేసిరి. 

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

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:3 => దేవుని మందిరమునకు సొలొమోను పునాదులు ఏరప్రచెను, పూరవ్పు 

కొలల పర్కారము పొడవు అరువది మూరలు, వెడలుప్ ఇరువది మూరలు. 
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యెహెజేక్లు 43:10 => కాబటిట్ నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషములనుబటిట్ 

సిగుగ్పడునటుల్ ఈ మందిరమును వారికి చూపించుము, వారు దాని వైఖరిని కనిపెటట్వలెను. 

యెహెజేక్లు 43:11 => తాము చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ వారు సిగుగ్పడినయెడల, మందిరముయొకక్ 

వైఖరిని దాని యేరాప్టును బహిరగ్మ సాథ్నములను అంతరగ్మ సాథ్నములను దానినిగూరిచ్న 

మరాయ్దలనిన్టిని విధులనిన్టిని దాని ఆచారములను కర్మములను వారికి కనుపరచి, వారు ఆ 

ఆచారవిధులనిన్టిని గైకొని ఆచరించునటుల్ వారు చూచుచుండగా వాటిని వార్యించుము. 

హెబీర్యులకు 8:5 => మోషే గుడారము అమరచ్బోయినపుప్డు కొండమీద నీకు చూపబడిన మాదిరి 

చొపుప్న సమసత్మును చేయుటకు జాగర్తత్పడుము అని దేవునిచేత హెచచ్రింపబడిన పర్కారము ఈ 

యాజకులు పరలోకసంబంధమగు వసుత్వుల ఛాయారూపకమైన గుడారమునందు సేవ చేయుదురు. 

1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది 

మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో 

అతడు పొదిగించెను. 

యెహెజేక్లు 40:8 => గుమమ్పు దావ్రమునకును మందిరమునకును మధయ్ కొలువగా బారనన్ర 

తేలెను. 

యెహెజేక్లు 40:9 => గుమమ్పు దావ్రము కొలువగా అది యెనిమిది మూరలై యుండెను, 

దానిసత్ంభములు రెండేసి మూరలు; అవి గుమమ్పు దావ్రము మందిరపు దికుక్గా చూచుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 40:15 => బయటి గుమమ్మునొదద్నుండి లోపటి గుమమ్పు దావ్రమువరకు 

ఏబదిమూరలు. 

యెహెజేక్లు 40:48 => అతడు మందిరముయొకక్ మంటపములోనికి ననున్ తోడుకొనివచిచ్ మంటప 

సత్ంభములను ఒకొక్కక్దాని కొలువగా అది ఇరుపర్కక్ల అయిదేసి మూరలుండెను, గుమమ్ము 

ఇరుపర్కక్ల మూడేసి మూరల వెడలుప్. 
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యెహెజేక్లు 40:49 => మంటపమునకు నిడివి యిరువది మూరలు; ఎకుక్టకై యుంచబడిన 

మెటల్దగగ్ర దాని వెడలుప్ పదకొండు మూరలు, సత్ంభములదగగ్ర ఇరు పర్కక్ల ఒకొక్కక్టిగా 

కంబములుంచబడెను. 

1 రాజులు 6:16 => మరియు మందిరపు పర్కక్లను దిగువనుండి గోడల పైభాగము మటుట్కు 

దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల యెతుత్ కటిట్ంచెను; వీటిని గరాభ్లయమునకై, అనగా 

అతిపరిశుదద్మైన సథ్లమునకై అతడు లోపల కటిట్ంచెను 

1 రాజులు 6:17 => అయితే దాని ముందరనునన్ పరిశుదధ్సథ్లము నలువది మూరల పొడుగై 

యుండెను. 

1 రాజులు 6:18 => మందిరము లోపలనునన్ దేవదారు పలకలమీద గుబబ్లును వికసించిన 

పువువ్లును చెకక్బడియుండెను; అంతయు దేవదారుకఱఱ్ పనియే, రాయి యొకటైన కనబడలేదు. 

1 రాజులు 6:19 => యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల 

గరాభ్లయమును సిదధ్పరచెను. 

1 రాజులు 6:20 => గరాభ్లయము లోపల ఇరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల 

వెడలుప్ను ఇరువది మూరల యెతుత్ను గలదై యుండెను, దీనిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను, 

అరజ్కఱఱ్తో చేయబడిన బలిపీఠమును ఈలాగుననె పొదిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => మందిరపు పెదద్ గదిని దేవదారు పలకలతో కపిప్ వాటిపైన మేలిమి 

బంగారమును పొదిగించి పైభాగమున ఖరూజ్రపుచెటల్వంటి పనియు గొలుసులవంటి పనియు చెకిక్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => పర్శసత్మైన రతన్ములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము 

పరవ్యీమునుండి వచిచ్నది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:7 => మందిరపు దూలములను సత్ంభములను దాని గోడలను దాని 

తలుపులను బంగారముతో పొదిగించి గోడలమీద కెరూబులను చెకిక్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:8 => మరియు అతడు పరిశుదధ్ సథ్లమొకటి కటిట్ంచెను; దాని పొడవు 

మందిరపు వెడలుప్నుబటిట్ యిరువది మూరలు, దాని వెడలుప్ ఇరువది మూరలు, వెయియ్నిన్ రెండు 

వందల మణుగుల మేలిమి బంగారుతో అతడు దాని పొదిగించెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => మేకుల యెతుత్ ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను 

బంగారముతో పొదిగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అతిపరిశుదధ్ సథ్లమునందు చెకక్డపు పనిగల రెండు కెరూబులను 

చేయించి వాటిని బంగారుతో పొదిగించెను. 

యెహెజేక్లు 41:13 => మందిరముయొకక్ నిడివిని అతడు కొలువగా నూరు మూరలాయెను, 

పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమును దాని కెదురుగానునన్ కటట్డమును దానిగోడలను కొలువగా నూరు 

మూరలాయెను.  

యెహెజేక్లు 41:14 => మరియు తూరుప్తటుట్ మందిరపు నిడివిని పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమును 

కొలువగా నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:15 => ఈలాగున మందిరపు వెనుకటి భాగమున పర్తేయ్కింపబడిన సథ్లమున 

కెదురుగానునన్ కటట్డమును దాని ఇరుపర్కక్లనునన్ వసారాలను కొలువగా నూరు మూరలాయెను. 

యెహెజేక్లు 41:16 => మరియు గరాభ్లయమును ఆవరణపు మంటపములను గడపలను 

కముమ్లుగల కిటికీలను ఎదుటి మూడు అంతసుథ్ల చుటుట్నునన్ వసారాలను ఆయన కొలిచెను. కిటికీలు 

మరుగు చేయబడెను, గడపలకెదురుగా నేలనుండి కిటికీలవరకు బలల్కూరుప్ండెను 

యెహెజేక్లు 41:17 => వాకిండల్కు పైగా మందిరమునకు బయటను లోపలను ఉనన్ గోడ అంతయు 

లోగోడయు వెలిగోడయు చుటుట్గోడయు కొలత పర్కారము కటట్బడియుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:2 => ఏలాగనగా మొదట ఒక గుడారమేరప్రచబడెను. అందులో దీపసత్ంభమును, 

బలల్యు, దానిమీద ఉంచబడిన రొటెట్లును ఉండెను, దానికి పరిశుదధ్సథ్లమని పేరు. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 9:4 => అందులో సువరణ్ ధూపారిత్యు, అంతటను బంగారు రేకులతో తాపబడిన 

నిబంధన మందసమును ఉండెను. ఆ మందసములో మనాన్గల బంగారు పాతర్యు, చిగిరించిన 

అహరోనుచేతికఱఱ్యు, నిబంధన పలకలును ఉండెను 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 
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హెబీర్యులకు 9:6 => ఇవి ఈలాగు ఏరప్రచబడినపుప్డు యాజకులు సేవచేయుచు, నితయ్మును ఈ 

మొదటి గుడారములోనికి వెళుల్దురు గాని 

హెబీర్యులకు 9:7 => సంవతస్రమునకు ఒకక్సారి మాతర్మే పర్ధానయాజకుడొకక్డే 

రకత్ముచేతపటుట్కొని రెండవ గుడారములోనికి పర్వేశించును. ఆ రకత్ము తనకొరకును పర్జల 

అజాఞ్నకృతముల కొరకును అతడరిప్ంచును. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:26 => లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై 

యుండిరి; దేవుని మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:27 => వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు 

దానిచుటుట్ ఉండెను. పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:28 => వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు 

లెకక్చొపుప్న వాటిని లోపలికి కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు 

అనువారిని గూరిచ్నది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:24 => మోషే కుమారుడైన గెరో ష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు 

బొకక్సముమీద పర్ధానిగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:25 => ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా 

వాని కుమారుడైన రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, 

యెహోరాము కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 

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. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

1 రాజులు 6:5 => మరియు మందిరపు గోడచుటుట్ గదులు కటిట్ంచెను; మందిరపు గోడలకును 

పరిశుదధ్సథ్లమునకును గరాభ్లయమునకును చుటుట్ నలుదిశల అతడు గదులు కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 6:6 => కిర్ంది అంతసుత్గది అయిదు మూరల వెడలుప్, మధయ్ అంతసుత్ గది ఆరు మూరల 

వెడలుప్, మూడవ అంతసుత్గది యేడు మూరల వెడలుప్; ఏమనగా దూలములు మందిరపు గోడ లోపల 

ఆనకుండ మందిరపు గోడచుటుట్ బయటితటుట్న చిముమ్రాళుల్ ఉంచబడెను. 

1 రాజులు 6:10 => మరియు మందిరమునకు చుటుట్ గదులను కటిట్ంచెను; ఇవి అయిదు మూరల 

యెతుత్గలవై దేవదారు దూలములచేత మందిరముతో దిటట్ముగా సంధింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:9 => మేకుల యెతుత్ ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను 

బంగారముతో పొదిగించెను. 

నెహెమాయ్ 10:38 => లేవీయులు ఆ పదియవ వంతును తీసికొనిరాగా అహరోను సంతతివాడైన 

యాజకుడు ఒకడును వారితోకూడ ఉండవలెననియు, పదియవ వంతులలో ఒకవంతు లేవీయులు మా 

దేవుని మందిరములో ఉనన్ ఖజానా గదులలోనికి తీసికొని రావలెననియు నిరణ్యించుకొంటిమి, 

నెహెమాయ్ 10:39 => ఇశార్యేలీయులును లేవీయులును ధానయ్మును కొర్తత్ దార్కాష్రసమును నూనెను 

తేగా, సేవచేయు యాజకులును దావ్రపాలకులును గాయకులును వాటిని తీసికొని పర్తిషిఠ్తములగు 
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ఉపకరణములుండు మందిరపు గదులలో ఉంచవలెను. మా దేవుని మందిరమును మేము 

విడిచిపెటట్ము. 

నెహెమాయ్ 13:5 => నైవేదయ్మును సాంబార్ణిని పాతర్లను గింజలలో పదియవ భాగమును కొర్తత్ 

దార్కాష్రసమును లేవీయులకును గాయకులకును దావ్రపాలకులకును ఏరప్డిన నూనెను యాజకులకు 

తేవలసిన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను పూరవ్ము ఉంచు సథ్లమునొదద్, అతనికి ఒకగొపప్ గదిని సిదధ్ముచేసి 

యుండెను. 

యిరిమ్యా 35:2 => నీవు రేకాబీయులయొదద్కు పోయి వారితో మాటలాడి, యెహోవా 

మందిరములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొనివచిచ్, తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 41:6 => ఈ మేడగదులు మూడేసి అంతసుథ్లు గలవి. ఈలాగున ముపప్ది 

గదులుండెను, ఇవి మేడ గదులచోటున మందిరమునకు చుటుట్ కటట్బడిన గోడతో కలిసియుండెను; 

ఇవి మందిరపు గోడను ఆనుకొనియునన్టుట్ండి ఆనుకొనకయుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:7 => ఆ గోడ మేడగదులకు ఎకిక్నకొలది అవి మరి వెడలుప్గా పెరిగెను, పైకెకిక్న 

కొలది మందిరముచుటుట్నునన్ యీ మేడగదుల అంతసుథ్లు మరి వెడలప్గుచుండెను గనుక మందిరపు 

పైభాగము మరి వెడలుప్గా ఉండెను; పైకెకిక్న కొలది అంతసుథ్లు మరి వెడలుప్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 41:8 => మరియు నేను చూడగా మందిరము చుటుట్నునన్ నేలకటుట్ ఎతుత్గా కనబడెను, 

ఏలయనగా ఆ మేడగదులకు ఆరు పెదద్మూరలు గల పునాదియుండెను. 

యెహెజేక్లు 41:9 => మేడగదులకు బయటనునన్ గోడ అయిదు మూరల వెడలుప్; మరియు 

మందిరపు మేడగదుల పర్కక్లనునన్ సథ్లము ఖాలీగా విడువబడియుండెను 

యెహెజేక్లు 41:10 => గదులమధయ్ మందరిముచుటుట్ నలుదిశల ఇరువది మూరల వెడలుప్న చోటు 

విడువబడియుండెను 

యెహెజేక్లు 41:11 => మేడగదుల వాకిండుల్ ఖాలీగానునన్ సథ్లముతటుట్ ఉండెను; ఒక వాకిలి 

ఉతత్రపు తటుట్నను ఇంకొక వాకిలి దకిష్ణపుతటుట్నను ఉండెను. ఖాలీగానునన్ సథ్లముచుటుట్ అయిదు 

మూరల వెడలుప్ండెను. 
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నిరగ్మకాండము 25:17 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని 

పొడుగు రెండు మూరలునర దాని వెడలుప్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 25:18 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము 

యొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:19 => ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. 

కరుణాపీఠమున దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

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

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:21 => మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు 

మందసమును కపెప్ను. 

1 రాజులు 6:19 => యెహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటకై మందిరములోపల 

గరాభ్లయమును సిదధ్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:7 => మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని 

గరాభ్లయమగు అతి పరిశుదధ్సథ్లమందు కెరూబుల రెకక్లకిర్ంద దానిని ఉంచిరి. 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 
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నిరగ్మకాండము 25:9 => నేను నీకు కనుపరచు విధముగా మందిరముయొకక్ ఆ రూపమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టి రూపమును నిరిమ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 27:8 => పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన 

పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 37:6 => మరియు అతడు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని 

పొడుగు రెండు మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర; 

సంఖాయ్కాండము 8:4 => ఆ దీపవృక్షము బంగారు నకిషిపని గలది; అది దాని సత్ంభము 

మొదలుకొని పుషప్ములవరకు నకిషిపని గలది; యెహోవా కనుపరచిన మాదిరినిబటిట్ మోషే ఆ 

దీపవృక్షమును చేయించెను. 

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 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => మొదటి నెల మొదటి దినమున వారు పర్తిషఠ్ చేయనారంభించి, ఆ 

నెల యెనిమిదవ దినమున యెహోవా మంటపమునకు వచిచ్రి. ఈ పర్కారము వారు ఎనిమిది 

దినములు యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుచు మొదటి నెల పదునారవ దినమున సమాపిత్ చేసిరి.  

యెహెజేక్లు 40:29 => మరియు దాని కావలిగదులును సత్ంభములును మధయ్ గోడలును పైచెపిప్న 

కొలతకు సరిపడెను; దానికిని దాని చుటుట్ ఉనన్ మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:44 => అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో 

చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

వచనము 14 

మరియు ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన బంగారు ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ 

పర్కారము బంగారమును, ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన వెండి ఉపకరణములనిన్టిని 

చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము వెండిని దావీదు అతనికపప్గించెను. 

నిరగ్మకాండము 31:2 => చూడుము; నేను యూదా గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు 

కుమారుడునైన బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పిలిచితిని. 

నిరగ్మకాండము 25:40 => కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని 

చేయుటకు జాగర్తత్పడుము. 

హెబీర్యులకు 8:5 => మోషే గుడారము అమరచ్బోయినపుప్డు కొండమీద నీకు చూపబడిన మాదిరి 

చొపుప్న సమసత్మును చేయుటకు జాగర్తత్పడుము అని దేవునిచేత హెచచ్రింపబడిన పర్కారము ఈ 

యాజకులు పరలోకసంబంధమగు వసుత్వుల ఛాయారూపకమైన గుడారమునందు సేవ చేయుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 26:28 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలును కీషు కుమారుడైన సౌలును నేరు 

కుమారుడైన అబేన్రును సెరూయా కుమారుడైన యోవాబును పర్తిషిఠ్ంచిన సొమమ్ంతయు షెలోమీతు 

చేతికిర్ందను వాని సహోదరుల చేతికిర్ందను ఉంచబడెను. 

1 రాజులు 14:26 => యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదారథ్ములను, రాజనగరుయొకక్ 

ఖజనాలోని పదారథ్ములను, ఎతిత్కొనిపోయెను, అతడు సమసత్మును ఎతిత్కొనిపోయెను; సొలొమోను 

చేయించిన బంగారపు డాళల్ను అతడు ఎతిత్కొనిపోయెను. 

1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 రాజులు 18:15 => కావున హిజిక్యా యెహోవా మందిరమందును రాజనగరునందునన్ 

పదారథ్ములలో కనబడిన వెండియంతయు అతనికిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 
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2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 

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. 

సామెతలు 8:12 => జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను 

సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 40:29 => మరియు దాని కావలిగదులును సత్ంభములును మధయ్ గోడలును పైచెపిప్న 

కొలతకు సరిపడెను; దానికిని దాని చుటుట్ ఉనన్ మధయ్గోడలకును కిటికీలుండెను, దాని నిడివి ఏబది 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు మూరలు 

Page  of 1490 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

వచనము 15 

బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని 

పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క 

దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

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 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:8 => మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది 

ఎలాయ్షీబునకు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది 

గామూలునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది 

మయజాయ్కు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:1 => మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను 

యెదూతూను అనువారి కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను 

సవ్రమండలములను తాళములను వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా 

వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ యెంతయనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు 

చేతికిర్ందనుండు ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:3 => యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను 

సుత్తించుటకై సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు 

యెదూతూను కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:4 => హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు 

మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు 

యొషెబ్కాషా మలోల్తి హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:5 => వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు 

హేమానుయొకక్ కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు 

పదునలుగురు కుమారులను ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:7 => యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ 

సహోదరులతో కూడనునన్ పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, 

రెండవది గెదలాయ్ పేరట పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:10 => మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:11 => నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:12 => అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:13 => ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:14 => ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:17 => పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:18 => పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:19 => పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:21 => పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:22 => పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:23 => పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:24 => పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

Page  of 1494 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

1 దినవృతాత్ంతములు 25:25 => పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:26 => పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:27 => ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:28 => ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:29 => ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:30 => ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:31 => ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని 

కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:29 => మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన 

పాతర్లనిన్టిమీదను ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును 

వారి అధీనము చేయబడెను. 

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. 

Page  of 1495 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

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. 

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. 

1 రాజులు 7:13 => రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను. 
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1 రాజులు 7:14 => ఇతడు నఫాత్లి గోతర్పు విధవరాలి కుమారుడై యుండెను; ఇతని తండిర్ తూరు 

పటట్ణపువాడగు ఇతత్డి పనివాడు. ఈ హీరాము పూరణ్ పర్జఞ్గల బుదిధ్మంతుడును ఇతత్డితో చేయు 

సమసత్మైన పనులలోను బహు చమతాక్రపు పనివాడునై యుండెను; అతడు సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ 

అతని పని అంతయు చేసెను. 

1 రాజులు 7:15 => ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము 

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

1 రాజులు 7:16 => మరియు సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; 

ఒక పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు. 

1 రాజులు 7:17 => మరియు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలకు అలిల్క పనివంటి పనియు, గొలుసుపని 

దండలును చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడేసి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:18 => ఈలాగున అతడు సత్ంభములను చేసి మీది పీటలను కపుప్టకు చుటుట్ను 

అలిల్కపని రెండు వరుసలు దానిమమ్ పండల్తో చేసెను; ఈ పర్కారముగా అతడు రెండవ పీటకును 

చేసెను. 

1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

1 రాజులు 7:20 => మరియు రెండు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలమీది అలిల్కపని దగగ్రనునన్ 

ఉబెబ్తుత్కు పైగా దానిమమ్ పండుల్ండెను; రెండువందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా 

చుటుట్ నుండెను. 

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 7:22 => ఈ సత్ంభములమీద తామరపుషప్ములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున 

సత్ంభములయొకక్ పని సమాపత్మాయెను. 
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1 రాజులు 7:23 => మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముదర్మును చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై 

అంచు మొదలుకొని ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెతుత్గలదై 

గుండర్ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు. 

1 రాజులు 7:24 => దాని పై అంచునకు కిర్ంద చుటుట్ను గుబబ్లుండెను; మూరకు పది 

గుబబ్లచొపుప్న ఆ గుబబ్లు సముదర్ము చుటుట్ను ఆవరించియుండెను; అది పోత పోయబడినపుప్డు ఆ 

గుబబ్లు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడెను. 

1 రాజులు 7:25 => అది పండెర్ండు ఎడల్మీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉతత్రదికుక్ను 

మూడు పడమర దికుక్ను మూడు దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ 

సముదర్ము ఎతత్బడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు లోపలితటుట్ తిర్పప్బడి యుండెను. 

1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

1 రాజులు 7:27 => మరియు అతడు పది యితత్డి సత్ంభములు చేసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము నాలుగు 

మూరల పొడుగు, నాలుగు మూరల వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ కలిగి యుండెను. 

1 రాజులు 7:28 => ఈ సత్ంభముల పని రీతి యేదనగా, వాటికి పర్కక్ పలకలు కలవు, ఆ పర్కక్ 

పలకలు జవలమధయ్ ఉండెను. 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:30 => మరియు పర్తి సత్ంభమునకు నాలుగేసి యితత్డి చకర్ములు ఇతత్డి యిరుసులును 

కలిగి యుండెను; దాని నాలుగు మూలలను దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లు తొటిట్కిర్ంద అతికిన 

పర్తిసథ్లము దగగ్ర పోత పోయబడెను. 

1 రాజులు 7:31 => మరియు దాని మూతి పై పీటయందును మీదను మూరెడు నిడివి; అయితే 

మూతికిర్ంద సత్ంభము పనిచొపుప్న గుండర్ముగా ఉండి మూరనన్ర నిడివి. మరియు ఆ మూతిమీద 

పర్కక్లుగల చెకిక్న పనులు గలవు; ఇవి గుండర్నివిగాక చచౌచ్కముగా ఉండెను. 
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1 రాజులు 7:32 => మరియు పర్కక్ పలకలకిర్ంద నాలుగు చకర్ములు కలవు; చకర్ముల యిరుసులు 

సత్ంభములతో అతకబడియుండెను; ఒకొక్కక్ చకర్ము మూరెడునర నిడివిగలదై యుండెను. 

1 రాజులు 7:33 => ఈ చకర్ముల పని రథ చకర్ముల పనివలె ఉండెను, వాటి యిరుసులును 

అడ డ్లును పూటీలును ఆకులును పోతపనివై యుండెను. 

1 రాజులు 7:34 => ఒకొక్కక్ సత్ంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లును 

సత్ంభమును ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:35 => మరియు సత్ంభమును పైని చుటుట్ను జేనెడు ఎతుత్గల గుండర్ని బొదుద్ కలిగి 

యుండెను; మరియు సత్ంభమును పైనునన్ జవలును పర్కక్ పలకలును దానితో ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

1 రాజులు 7:37 => ఈ పర్కారము అతడు పది సత్ంభములను చేసెను; అనిన్టి పోతయును 

పరిమాణమును రూపమును ఏకరీతిగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:38 => తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల 

ఇరువది తూములు పటుట్నది; ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ 

పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 7:39 => మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ 

పారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా తూరుప్తటుట్న 

మందిరముయొకక్ కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 

1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

1 రాజులు 7:42 => ఆ సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు పళె ల్ములను కపిప్న అలిల్క 

యొకక్టింటికి రెండు వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును నాలుగు వందల దానిమమ్పండల్ను, 
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1 రాజులు 7:43 => పది సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను, 

1 రాజులు 7:44 => ఒక సముదర్మును, సముదర్ముకిర్ంద పండెర్ండు ఎడల్ను, 

1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

1 రాజులు 7:46 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట 

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

1 రాజులు 7:47 => అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ 

చూచుట మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

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.   
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ఎజార్ 8:25 => మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 

ఎజార్ 8:26 => వెయియ్నిన్ మూడువందల మణుగుల వెండిని రెండువందల మణుగుల వెండి 

ఉపకరణములను, రెండువందల మణుగుల బంగారమును, 

ఎజార్ 8:27 => ఏడువేల తులములు గల యిరువది బంగారపు గినెన్లను, బంగారమంత వెలగల 

పరిశుదధ్మైన రెండు రాగి పాతర్లను తూచి 

ఎజార్ 8:28 => వారిచేతికి అపప్గించి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు, పాతర్లును 

పర్తిషిఠ్ తములైనవి . ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు 

సేవ్చాఛ్రప్ణలైయునన్వి. 

ఎజార్ 8:29 => కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 

ఎజార్ 8:30 => కాబటిట్ యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో తెలిసికొని, 

యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాతర్లను 

తీసికొనిరి. 

ఎజార్ 8:33 => నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని మందిరమందు 

యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు 

కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును 

బినూన్యి కుమారుడైన నోవదాయ్యును కూడ నుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:35 => యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

సేవచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 8:24 => ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

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, 

వచనము 16 

సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి 

బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 

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. 

ఎజార్ 8:33 => నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాతర్లును మా దేవుని మందిరమందు 

యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు 

కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును 

బినూన్యి కుమారుడైన నోవదాయ్యును కూడ నుండిరి. 

వచనము 17 

ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత అచచ్ బంగారమును, బంగారు 

గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో ఒకొక్క 

గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 
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నిరగ్మకాండము 25:31 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; 

నకిషిపనిగా ఈ దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా 

చేయవలెను; దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:32 => దీపవృక్షము యొకక్ ఒక పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, దీపవృక్షము 

యొకక్ రెండవ పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, అనగా దాని పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు నిగుడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:33 => ఒక కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, 

రెండవ కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ దీపవృక్షమునుండి 

బయలుదేరు కొమమ్లలో నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:34 => మరియు దీపవృక్ష పర్కాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు 

కలశములును వాటి మొగగ్లును వాటి పువువ్లును ఉండవలెను, 

నిరగ్మకాండము 25:35 => దీపవృక్ష పర్కాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమమ్లకు దాని రెండేసి 

కొమమ్లకిర్ంద ఏకాండమైన ఒకొక్కక్ మొగగ్చొపుప్న ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:36 => వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు 

మేలిమి బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:38 => దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:39 => ఆ ఉపకరణములనిన్ నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 

1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 
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జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 4:3 => మరియు రెండు ఒలీవచెటుల్ దీపసత్ంభమునకు కుడిపర్కక్ ఒకటియు ఎడమపర్కక్ 

ఒకటియు కనబడుచునన్వని చెపిప్ 

జెకరాయ్ 4:11 => దీపసత్ంభమునకు ఇరుపర్కక్లనుండు ఈ రెండు ఒలీవచెటుల్ ఏమిటివనియు, 

జెకరాయ్ 4:12 => రెండు బంగారపు కొముమ్లలోనుండి సువరణ్ తైలమును కుమమ్రించు ఒలీవ 

చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్లును ఏమిటివనియు నేనతనిని నడుగగా 

జెకరాయ్ 4:13 => అతడు నాతో ఇవేమిటివని నీకు తెలియదా యనెను నా యేలినవాడా, నాకు 

తెలియదని నేననగా 

జెకరాయ్ 4:14 => అతడు వీరిదద్రు సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవాయొదద్ నిలువబడుచు తైలము 

పోయువారై యునాన్రనెను. 

పర్కటన 1:12 => ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

Page  of 1504 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

లేవీయకాండము 24:4 => అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. 

వచనము 18 

ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు 

విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు 

కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 

నిరగ్మకాండము 25:23 => మరియు నీవు తుమమ్కఱఱ్తో నొక బలల్ చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలు దాని వెడలుప్ ఒక మూర దాని యెతుత్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 25:24 => మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు 

జవను చేయింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:25 => దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదెద్చేసి దాని బదెద్పైని చుటుట్ను బంగారు జవ 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:26 => దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళల్కుండు 

నాలుగు మూలలలో ఆ ఉంగరములను తగిలింపవలెను 

నిరగ్మకాండము 25:27 => బలల్ మోయుటకు మోతకఱఱ్లు ఉంగరములును బదెద్కు సమీపముగా 

నుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:28 => ఆ మోతకఱఱ్లు తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటిమీద బంగారు రేకు 

పొదిగింపవలెను; వాటితో బలల్ మోయబడును. 

నిరగ్మకాండము 25:29 => మరియు నీవు దాని పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను 

పానీయారప్ణముకు పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 
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1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:8 => పది బలల్లను చేయించి దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును 

ఎడమ తటుట్న అయిదును ఉంచెను; నూరు బంగారపు తొటల్ను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:19 => దేవుని మందిరమునకు కావలసిన ఉపకరణములనిన్టిని బంగారపు 

పీఠమును సనిన్ధి రొటెట్లు ఉంచు బలల్లను, 

వచనము 19 

ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ మచుచ్ల పనియంతయు వార్త 

మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:13 => జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచు వచిచ్న పని యేమనగా, ఎవడైన 

బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు ముండుల్గల 

కొంకిని తీసికొనివచిచ్ 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:20 => వాటినిగూరిచ్న విధిపర్కారము గరాభ్లయము ఎదుట 

వెలుగుచుండుటకై పర్శసత్మైన బంగారపు దీపసత్ంభములను, 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:21 => పుషప్ములను పర్మిదెలను కతెత్రలను కారులను తొటల్ను గినెన్లను 

ధూపకలశములను సొలొమోను మేలిమి బంగారముతో చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:22 => మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ 

సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 

సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

1 రాజులు 10:21 => మరియు రాజైన సొలొమోను పానపాతర్లు బంగారపువై యుండెను; 

లెబానోను అరణయ్ మందిరపు పాతర్లును బంగారపువే, వెండిది యొకటియు లేదు; సొలొమోను 

దినములలో వెండి యెనిన్కకు రాలేదు. 

నిరగ్మకాండము 27:3 => దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను 

అగిన్పాతర్లను చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:16 => పాతర్లు, బూడిదెనెతుత్ చిపప్కోలలు, ముండల్కొంకులు మొదలైన 

ఉపకరణములు. వీటిని హూరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్ పర్కారము యెహోవా మందిరముకొరకు 

మంచి వనెన్గల యితత్డితో చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 8:12 => అది మొదలుకొని సొలొమోను తాను మంటపము ఎదుట కటిట్ంచిన 

యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. అతడు అనుదిన నిరణ్యముచొపుప్న 

నెహెమాయ్ 7:70 => పెదద్లలో పర్ధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహాయము చేసిరి. అధికారి 

ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళె ల్ములను ఏడువందల ముపప్ది యాజక 

వసత్రములను వేసి యిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:18 => అదియుగాక వారు బిందెలను కుండలను కతెత్రలను గినెన్లను గరిటెలను 

యాజకులు సేవ చేయు ఇతత్డి ఉపకరణములనిన్టిని గొనిపోయిరి. 

వచనము 20 

మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా 

నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పనియంతయు నీవు ముగించువరకు 

ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

నిరగ్మకాండము 30:1 => మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను 

తుమమ్కఱఱ్తో దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:2 => దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా 

నుండవలెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  

నిరగ్మకాండము 30:3 => దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును 

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:4 => దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; 

దాని రెండు పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:5 => అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను 

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:8 => మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు 

దానిమీద ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 

నిరగ్మకాండము 30:9 => మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన 

దర్వయ్మునైనను నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 30:10 => మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన 

పాపపరిహారారథ్బలి రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ 

తరతరములకు సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది 

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

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 6:23 => మరియు అతడు గరాభ్లయమందు పదేసి మూరల యెతుత్గల రెండు 

కెరూబులను ఒలీవ కఱఱ్తో చేయించెను; 

1 రాజులు 6:24 => ఒకొక్కక్ కెరూబునకు అయిదేసి మూరల పొడవుగల రెకక్లుండెను; ఒక రెకక్ 

చివర మొదలుకొని రెండవ రెకక్ చివరమటుట్కు పది మూరలు పొడవు. 

1 రాజులు 6:25 => రెండవ కెరూబును పది మూరలు కలదై యుండెను; కెరూబులు రెండింటికిని 

ఏక పరిమాణమును ఏకాకారమును కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 6:26 => ఒక కెరూబు పది మూరల యెతుత్ రెండవ కెరూబు దానివలెనే యుండెను. 

1 రాజులు 6:27 => అతడు ఈ కెరూబులను గరాభ్లయములో ఉంచెను. ఆ కెరూబుల రెకక్లు 

విపుప్కొని యొకదాని రెకక్ యివతలి గోడకును రెండవదాని రెకక్ అవతలి గోడకును అంటి యుండెను; 

గరాభ్లయమందు వీటి రెకక్లు ఒకదానితో ఒకటి అంటుకొనియుండెను. 

1 రాజులు 6:28 => ఈ కెరూబులను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

1 రాజులు 6:30 => మరియు మందిరపు నటిట్లుల్ లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను. 

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.  
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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 1:15 => ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేలమీద ఆ నాలుగింటి యెదుట 

ముఖముల పర్కక్ను చకర్మువంటిదొకటి కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:17 => అవి జరుగునపుప్డు నాలుగు పర్కక్లకు జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరుగకయే 

జరుగుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:18 => వాటి కైవారములు మికిక్లి యెతుత్గలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ 

నాలుగు కైవారములు చుటుట్ కండల్తో నిండియుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:19 => ఆ జీవులు కదలగా ఆ చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను, అవి నేలనుండి 

లేచినపుప్డు చకర్ములుకూడ లేచెను. 

యెహెజేక్లు 1:20 => ఆతమ్ యెకక్డికి పోవునో అకక్డికే, అది పోవలసిన వైపునకే అవియు 

పోవుచుండెను; జీవికునన్ ఆతమ్, చకర్ములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే చకర్ములును 

లేచుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:21 => జీవికునన్ ఆతమ్ చకర్ములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరుగగా చకర్ములును 

జరుగుచుండెను, అవి నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి నేలనుండి లేవగా ఇవియు వాటితోకూడ 

లేచెను. 

యెహెజేక్లు 1:22 => మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలత 

యునన్టుట్ండెను. అది తళతళలాడు సఫ్టికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వాయ్పించియుండెను. 
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యెహెజేక్లు 1:23 => ఆ మండలమువంటి దాని కిర్ంది జీవుల రెకక్లలో రెండేసి యొకదానిపర్కక్ 

ఒకటి పైకి చాపబడియుండెను; రెండేసి వాటి దేహములు కపుప్చుండెను, ఈ తటుట్ననునన్ జీవులకును 

ఆ తటుట్ననునన్ జీవులకును, అనగా పర్తిజీవికిని ఆలాగున రెకక్లుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:24 => అవి జరుగగా నేను వాటి రెకక్ల చపుప్డు వింటిని; అది విసాత్రమైన 

ఉదకముల ఘోషవలెను సరవ్శకుత్డగు దేవుని సవ్రమువలెను దండువారు చేయు ధవ్నివలెను ఉండెను, 

అవి నిలుచునపుప్డెలల్ తమ రెకక్లను వాలుచ్కొనుచుండెను. 

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. 

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. 
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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. 

యెహెజేక్లు 10:15 => ఈ కెరూబులు పైకెకెక్ను. కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన జంతువు ఇదే. 

యెహెజేక్లు 10:16 => కెరూబులు జరుగగా చకర్ములును వాటి పర్కక్ను జరిగెను. కెరూబులు 

నేలనుండి లేవవలెనని రెకక్లు చాచగా ఆ చకర్ములు వాటియొదద్నుండి తొలగలేదు.  

యెహెజేక్లు 10:17 => జీవులకునన్ పార్ణము చకర్ములలో ఉండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు 

నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు లేచెను 

యెహెజేక్లు 10:18 => యెహోవా మహిమ మందిరపు గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు 

పైతటుట్న నిలువగా 

యెహెజేక్లు 10:19 => కెరూబులు రెకక్లు చాచి, నేను చూచుచుండగా నేలనుండి పైకి లేచెను. అవి 

లేవగా చకర్ములు వాటితో కూడ లేచెను, అవి యెహోవా మందిరపు తూరుప్ దావ్రమునకు వచిచ్ దిగి, 

అకక్డ నిలువగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికిపైగా నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 10:20 => కెబారు నదిదగగ్ర ఇశార్యేలు దేవుని కిర్ంద నాకు కనబడిన జీవి ఇదే; అవి 

కెరూబులని నేను గురుత్పటిట్తిని. 

యెహెజేక్లు 10:21 => ఒకొక్కదానికి నాలుగేసి ముఖములును నాలుగేసి రెకక్లును ఉండెను. 

మరియు ఒకొక్కదానికి రెకక్రెకక్ కిర్ందను మానవహసత్ము వంటిది ఒకటి కనబడెను. 
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యెహెజేక్లు 10:22 => మరియు వాటి ముఖరూపములు కెబారు నదిదగగ్ర నాకు కనబడిన 

ముఖరూపములవలె ఉండెను; అవియు వాటి రూపములును అదేవిధముగా ఉండెను; ఇవియనిన్యు ఆ 

యా ముఖములవైపుగా జరుగుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:18 => అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన 

యెరెదును శోకోకు పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు 

వివాహము చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 

వచనము 21 

దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా పనులయందు పర్వీణులైనవారును 

మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

నిరగ్మకాండము 25:40 => కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని 

చేయుటకు జాగర్తత్పడుము. 
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నిరగ్మకాండము 26:30 => అపుప్డు కొండమీద నీకు కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న 

మందిరమును నిలువబెటట్వలెను.  

యెహెజేక్లు 1:3 => యాజకుడునగు యెహెజేక్లునకు పర్తయ్క్షముకాగా అకక్డనే యెహోవా హసత్ము 

అతనిమీదికి వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:22 => అకక్డ యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్, నీవు లేచి మైదానపు భూమికి 

వెళుల్ము, అకక్డ నేను నీతో మాటలాడుదునని ఆయన నాకు సెలవిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 27:8 => పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన 

పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:32 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ 

చేయబడెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 

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. 
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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. 

సామెతలు 8:12 => జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను 

సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 43:10 => కాబటిట్ నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులు తాము చేసిన దోషములనుబటిట్ 

సిగుగ్పడునటుల్ ఈ మందిరమును వారికి చూపించుము, వారు దాని వైఖరిని కనిపెటట్వలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:44 => అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో 

చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 8:5 => మోషే గుడారము అమరచ్బోయినపుప్డు కొండమీద నీకు చూపబడిన మాదిరి 

చొపుప్న సమసత్మును చేయుటకు జాగర్తత్పడుము అని దేవునిచేత హెచచ్రింపబడిన పర్కారము ఈ 

యాజకులు పరలోకసంబంధమగు వసుత్వుల ఛాయారూపకమైన గుడారమునందు సేవ చేయుదురు. 
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వచనము 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:7 => మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి 

ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన 

దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:8 => నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు 

తోడైయుండును, ఆయన నినున్ విడువడు నినున్ ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని 

ఇశార్యేలీయులందరియెదుట అతనితో చెపెప్ను. 

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. 
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యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

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

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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  

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 
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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 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

యెహోషువ 1:17 => మోషే చెపిప్న పర్తి మాట మేము వినినటుల్ నీ మాట విందుము; నీ దేవుడైన 

యెహోవా మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుండును గాక. 

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 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

1 రాజులు 6:13 => నా జనులైన ఇశార్యేలీయులను విడిచిపెటట్క నేను వారిమధయ్ నివాసము 

చేసెదను. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:7 => మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను 

అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి 

కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

ఎజార్ 1:3 => కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు యూదాదేశమందునన్ 

యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

సామెతలు 15:5 => మూఢుడు తన తండిర్చేయు శిక్షను తిరసక్రించును గదిద్ంపునకు లోబడువాడు 

బుదిధ్మంతుడగును. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

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.  

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

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. 
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జెకరాయ్ 8:9 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకై దాని పునాదివేసిన దినమున పర్వకత్లనోట 

పలుకబడిన మాటలు ఈ కాలమున వినువారలారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

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

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

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

యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వచనము 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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

Page  of 1522 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 31:3 => విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను 

ఇతత్డితోను పని చేయుటకును పొదుగుటకై  

నిరగ్మకాండము 35:25 => మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము 

వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:26 => ఏ సతరీలు జాఞ్న హృదయము గలవారై పేర్రేపింపబడిరో వారందరు మేక 

వెండుర్కలను వడికిరి. 

నిరగ్మకాండము 35:35 => చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను 

సనన్నారతోను బుటాపని చేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు సమసత్విధములైన పనులు, అనగా ఏ 

పనియైనను చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్ 

ఆయన వారి హృదయములను జాఞ్నముతో నింపియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 36:1 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవనిమితత్ము పర్తివిధమైన పనిచేయ 

తెలిసికొనుటకై యెహోవా ఎవరికి పర్జాఞ్ వివేకములు కలుగజేసెనో అటిట్ బెసలేలును అహోలీయాబును 

మొదలైన పర్జాఞ్వంతులందరును యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న చేయుదురనెను. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

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

ఇశార్యేలీయులు తెచిచ్న అరప్ణములనిన్టిని మోషే యొదద్నుండి తీసికొనిరి. అయినను 

ఇశార్యేలీయులు ఇంక పర్తి ఉదయమున మనఃపూరవ్కముగా అరప్ణములను అతని యొదద్కు 

తెచుచ్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 36:4 => అపుప్డు పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన పని అంతయు చేయు 

పర్జాఞ్వంతులందరిలో పర్తివాడు తాను చేయుపని విడిచివచిచ్ 
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రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

1 దినవృతాత్ంతములు 22:17 => మరియు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు సహాయము 

చేయవలెనని దావీదు ఇశార్యేలీయుల యధిపతుల కందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు 

రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు 

నమమ్దగినవారని దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

ఎజార్ 10:4 => లెముమ్ ఈ పని నీ యధీనములో నునన్ది, మేమును నీతోకూడ నుందుము, నీవు 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దీని జరిగించుమనగా 

వచనము 3 
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మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము 

నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన బంగారమును వెండిని నా దేవుని 

మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు 

అధిపతులను సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ 

యావతుత్ చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని 

రాజునొదద్ నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని 

రాజగు దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

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 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 
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సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

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. 

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; 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సుగంధ వరగ్ములను ధూపము 

వేయుటకును సనిన్ధి రొటెట్లను నితయ్ము ఉంచుటకును, ఉదయ సాయంకాలములయందును, 

విశార్ంతిదినములయందును, అమావాసయ్లయందును, మా దేవుడైన యెహోవాకు ఏరాప్టైన 
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ఉతస్వములయందును , ఇశార్యేలీయులు నితయ్మును అరిప్ంపవలసిన దహనబలులను 

అరిప్ంచుటకును , ఆయన నామ ఘనతకొరకు మందిరమొకటి ఆయనకు పర్తిషిఠ్తము 

చేయబడునటుల్గా నేను కటిట్ంచబోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 

2 సమూయేలు 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 1:5 => హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా గరివ్ంచినవాడై నేనే రాజునగుదునని అనుకొని, 

రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను తనకు ముందుగా పరుగెతుత్టకు ఏబదిమంది మనుషుయ్లను 

ఏరప్రచుకొనెను. 

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 1:20 => నా యేలినవాడవైన రాజా, నా యేలినవాడవైన రాజవగు నీ తరువాత 

సింహాసనము మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులందరును 

కనిపెటిట్యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:2 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు చేయించిన దేవుని 

సమాజపు గుడారము గిబియోనునందుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:22 => రెహబాము మయకాకు పుటిట్న కుమారుడైన అబీయాను రాజును 

చేయతలచి, అతని సహోదరులమీద పర్ధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 
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పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

కీరత్నలు 57:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము నీ పర్భావము 

సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్.  

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

యిరిమ్యా 30:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబు నివాససథ్లములను 

కరుణించి వాని గుడారములను నేను చెరలోనుండి రపిప్ంతును; అపుప్డు పటట్ణము దాని కొండమీద 

కటట్బడును, నగరియు యథాపర్కారము నివాసులు గలదగును. 

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

వచనము 4 

గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు 

పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము 

వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 
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పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => మరియు ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన బంగారు 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము బంగారమును, ఆ యా సేవా కర్మములకు 

కావలసిన వెండి ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము వెండిని దావీదు 

అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును 

ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత 

అచచ్ బంగారమును, బంగారు గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన 

బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ 

కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 

ఆదికాండము 2:12 => ఆ దేశపు బంగారము శేర్షఠ్మైనది; అకక్డ బోళమును గోమేధికములును 

దొరుకును. 

నిరగ్మకాండము 28:17 => దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను 

చేయవలెను. మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 

నిరగ్మకాండము 28:20 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ 

నాలుగవది. వాటిని బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 

నిరగ్మకాండము 39:6 => మరియు బంగారు జవలలో పొదిగిన లేతపచచ్లను సిదధ్పరచిరి. ముదర్లు 

చెకక్బడునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పేళుల్ వాటిమీద చెకక్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 39:13 => రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతమును గల పంకిత్ 

నాలుగవది; వాటివాటి పంకుత్లలో అవి బంగారు జవలలో పొదిగింపబడెను. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

యెషయా 54:12 => మాణికయ్మణులతో నీ కోటకొముమ్లను సూరయ్కాంతములతో నీ గుమమ్ములను 

కటుట్దును పర్శసత్మైన రతన్ములతో నీకు సరిహదుద్లు ఏరప్రచుదును.  

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  
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పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 38:24 => పరిశుదధ్సథ్ల విషయమైన పని అంతటిలోను పనికొరకు 

వయ్యపరచబడిన బంగారమంతయు, అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న 

నూట పదహారు మణుగుల ఐదువందల ముపప్ది తులములు. 

2 సమూయేలు 8:11 => రాజైన దావీదు తాను జయించిన జనములయొదద్ పటుట్కొనిన వెండి 

బంగారములతో వీటినిచేరిచ్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచెను. 

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 26:20 => కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు 

బొకక్సమును పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:26 => యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును 

పితరుల యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  

1 దినవృతాత్ంతములు 29:19 => నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ 

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => పర్శసత్మైన రతన్ములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము 

పరవ్యీమునుండి వచిచ్నది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:29 => వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా 

యెరూషలేములోని పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి 

ఎజార్ 8:30 => కాబటిట్ యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో తెలిసికొని, 

యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాతర్లను 

తీసికొనిరి. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

వచనము 5 

ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

కీరత్నలు 26:8 => యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు సథ్లమును నేను 

పేర్మించుచునాన్ను.  
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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 84:1 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎంత రమయ్ములు 

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 122:2 => యెరూషలేమా, మా పాదములు నీ గుమమ్ములలో నిలుచుచునన్వి 

కీరత్నలు 122:3 => యెరూషలేమా, బాగుగా కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు కటట్బడియునాన్వు 

కీరత్నలు 122:4 => ఇశార్యేలీయులకు నియమింపబడిన శాసనమునుబటిట్ యెహోవా నామమునకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకై వారి గోతర్ములు యెహోవా గోతర్ములు అకక్డికి ఎకిక్ వెళుల్ను. 

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 122:7 => నీ పార్కారములలో నెమమ్ది కలుగును గాక. నీ నగరులలో కేష్మముండును గాక. 

కీరత్నలు 122:8 => నా సహోదరుల నిమితత్మును నా సహవాసుల నిమితత్మును నీకు కేష్మము 

కలుగును గాక అని నేనందును. 

కీరత్నలు 122:9 => మన దేవుడైన యెహోవా మందిరము నిమితత్ము నీకు మేలుచేయ 

పర్యతిన్ంచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:24 => రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని 

యెహోవాకు దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో 

చెపిప్ 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:4 => ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; 

సీదోనీయులును తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని 

వచుచ్చుండిరి. 

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. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 23:38 => ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

1 సమూయేలు 9:20 => మూడు దినముల కిర్ందట తపిప్పోయిన నీ గారద్భములనుగూరిచ్ 

విచారపడకుము, అవి దొరికినవి. ఇశార్యేలీయుల అభీషట్ము ఎవరియందునన్ది? నీ యందును నీ 

తండిర్ యింటివారియందును గదా అనెను. 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:7 => మరియు యోషీయా తన సవ్ంత మందలో ముపప్ది వేల 

గొఱఱ్పిలల్లను మేకపిలల్లను మూడువేల కోడెలను అకక్డనునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా 

ఇచెచ్ను. 

ఎజార్ 1:4 => మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను 

గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 8:30 => కాబటిట్ యాజకులును లేవీయులును వాటి యెతుత్ ఎంతో తెలిసికొని, 

యెరూషలేములోనునన్ మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాతర్లను 

తీసికొనిరి. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

నెహెమాయ్ 7:70 => పెదద్లలో పర్ధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహాయము చేసిరి. అధికారి 

ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళె ల్ములను ఏడువందల ముపప్ది యాజక 

వసత్రములను వేసి యిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 13:14 => నా దేవా, ఈ విషయములో ననున్ జాఞ్పకముంచుకొని, నా దేవుని 

మందిరమునకు దాని ఆచారముల జరుగుబాటునకును నేను చేసిన ఉపకారములను 

మరువకుండుము. 

కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

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

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 
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కీరత్నలు 122:9 => మన దేవుడైన యెహోవా మందిరము నిమితత్ము నీకు మేలుచేయ 

పర్యతిన్ంచెదను. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యిరిమ్యా 31:21 => ఇశార్యేలు కుమారీ, సరిహదుద్రాళల్ను పాతించుము, దోవచూపు 

సత్ంభములను నిలువబెటుట్ము, నీవు వెళిల్న రాజమారగ్ముతటుట్ నీ మనసుస్ నిలుపుకొనుము, తిరుగుము; 

ఈ నీ పటట్ణములకు తిరిగిరముమ్. 

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. 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

వచనము 6 

అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు అధిపతులును 

సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును కలసి 

1 రాజులు 9:28 => వారు ఓఫీరను సథ్లమునకు పోయి అచచ్టనుండి యెనిమిది వందల నలువది 

మణుగుల బంగారమును రాజైన సొలొమోను నొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. 

యోబు 28:16 => అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను 

కొనబడునది కాదు. 

సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

యెహోషువ 11:22 => ఇశార్యేలీయుల దేశమందు అనాకీయులలో ఎవడును మిగిలియుండలేదు; 

గాజాలోను గాతులోను అషోడ్దులోను మాతర్మే కొందరు మిగిలియుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:23 => ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను 

కుమారులు. 

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. 

వచనము 7 
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మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల 

బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని 

రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:3 => మీరు వారియొదద్ తీసికొనవలసిన అరప్ణలేవనగా బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

నిరగ్మకాండము 25:4 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్పునార, మేకవెండుర్కలు, 

నిరగ్మకాండము 25:5 => ఎరుపురంగు వేసిన పొటే ట్ళల్తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, తుమమ్కఱఱ్లు, 

నిరగ్మకాండము 25:6 => పర్దీపమునకు తైలము, అభిషేకతైలమునకును పరిమళ దర్వయ్ముల 

ధూపమునకు సుగంధ సంభారములు, 

నిరగ్మకాండము 25:7 => లేతపచచ్లు, ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములు అనునవే. 

నిరగ్మకాండము 25:8 => నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును 

నిరిమ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:9 => నేను నీకు కనుపరచు విధముగా మందిరముయొకక్ ఆ రూపమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టి రూపమును నిరిమ్ంపవలెను. 

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

బుదిధ్పుటిట్న పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 

నిరగ్మకాండము 35:6 => నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార మేక వెండుర్కలు, ఎఱఱ్రంగు వేసిన 

పొటే ట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, తుమమ్కఱఱ్, 

నిరగ్మకాండము 35:7 => పర్దీపమునకు తైలము, 

నిరగ్మకాండము 35:8 => అభిషేకతైలమునకును పరిమళ దర్వయ్ధూపమునకును సుగంధ 

సంభారములు, 
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నిరగ్మకాండము 35:9 => ఏఫోదుకును పతకమునకును లేత పచచ్లును చెకుక్ రతన్ములును 

తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:2 => దాని ఉపకరణములనిన్టిని బలిపీఠమును దాని పాతర్లనిన్టిని చేయించి, 

అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిన దినమున తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో పర్ధానులును గోతర్ 

ముఖుయ్లును లెకిక్ంపబడిన వారిమీద అధిపతులునైన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులు అరప్ణములను 

తెచిచ్రి.  

సంఖాయ్కాండము 7:3 => వారు ఇదద్రిదద్రికి ఒకొక్క బండి చొపుప్నను, పర్తివానికి ఒకొక్క యెదుద్ 

చొపుప్నను, ఆరు గూడుబండల్ను పండెర్ండు ఎదుద్లను యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనివచిచ్రి. వారు 

మందిరము ఎదుటికి వాటిని తీసికొనివచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 7:10 => బలిపీఠము అభిషేకింపబడిననాడు ఆ పర్ధానులు దానికి 

పర్తిషాఠ్రప్ణములను తెచిచ్రి; పర్ధానులు బలిపీఠము ఎదుటికి తమ తమ అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 7:11 => బలిపీఠమును పర్తిషిఠ్ంచుటకు వారిలో ఒకొక్కక్ పర్ధానుడు ఒకొక్కక్ 

దినమున తన తన అరప్ణమును అరిప్ంపవలెనని యెహోవా మోషేకు సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

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

సంఖాయ్కాండము 7:16 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:17 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను అరప్ణము. 

Page  of 1541 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

సంఖాయ్కాండము 7:18 => రెండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూయారు కుమారుడును 

ఇశాశ్ఖారీయులకు పర్ధానుడునైన నెతనేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:19 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని  

సంఖాయ్కాండము 7:20 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:21 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:22 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:23 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు 

కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:24 => మూడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు హేలోను కుమారుడును 

జెబూలూను కుమారులకు పర్ధానుడునైన ఏలీయాబు . అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి పోర్క్షణపాతర్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:25 => నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:26 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:27 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:28 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:29 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 7:30 => నాలుగవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు షెదేయూరు 

కుమారుడును రూబేనీయులకు పర్ధానుడునైన ఏలీసూరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:31 => డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:32 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:33 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:34 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:35 => ఇది షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:36 => అయిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూరీషదాయి 

కుమారుడును షిమోయ్నీయులకు పర్ధానుడునైన షెలుమీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:37 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:38 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:39 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:40 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:41 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూరీషదాయి 

కుమారుడైన షెలుమీయేలు అరప్ణము. 

Page  of 1543 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

సంఖాయ్కాండము 7:42 => ఆరవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు దెయూవేలు కుమారుడును 

గాదీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీయాసాపా. 

సంఖాయ్కాండము 7:43 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:44 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:45 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:46 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 7:47 => ఇది దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపా అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:48 => ఏడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీహూదు కుమారుడును 

ఎఫార్యిమీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీషామా. 

సంఖాయ్కాండము 7:49 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:50 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:51 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును, ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:52 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:53 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అరప్ణము.  

సంఖాయ్కాండము 7:54 => ఎనిమిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు పెదాసూరు 

కుమారుడును మనషీష్యులకు పర్ధానుడునైన గమలీయేలు. 
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సంఖాయ్కాండము 7:55 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు 

ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:56 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:57 => అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు 

కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:58 => అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:59 => ఇది పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:60 => తొమిమ్దవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు గిదోయ్నీ కుమారుడును 

బెనాయ్మీనులకు పర్ధానుడునైన అబీదాను. 

సంఖాయ్కాండము 7:61 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది షెకెలుల బంగారు 

ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:62 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:63 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:64 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:65 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది గిదోయ్నీ కుమారుడైన 

అబీదాను అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 7:66 => పదియవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీషదాయి 

కుమారుడును దానీయులకు పర్ధానుడునైన అహీయెజెరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ 

సంఖాయ్కాండము 7:67 => నూటముపప్ది తులముల యెతుత్ గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల 

యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటిలో నూనెతో కలిసి నిండిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:68 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:69 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను  

సంఖాయ్కాండము 7:70 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:71 => అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఆమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:72 => పదకొండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఒకార్ను కుమారుడును 

ఆషేరీయులకు పర్ధానుడునైన పగీయేలు. 

సంఖాయ్కాండము 7:73 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:74 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:75 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 7:76 => ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సంఖాయ్కాండము 7:77 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఒకార్ను కుమారుడైన 

పగీయేలు అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:78 => పండెర్ండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఏనాను కుమారుడు 

నఫాత్లీయులకు పర్ధానుడునైన అహీర. 

Page  of 1546 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

సంఖాయ్కాండము 7:79 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:80 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

దహనబలిగా ఒక చినన్కోడెను 

సంఖాయ్కాండము 7:81 => ఒక పొటెట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

సంఖాయ్కాండము 7:82 => అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు 

గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఏనాను కుమారుడైన అహీర అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 7:83 => బలిపీఠము అభిషేకింపబడిన దినమున ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులు 

అరిప్ంచిన పర్తిషాఠ్రప్ణములు ఇవి, వెండి గినెన్లు పండెర్ండు, వెండి పోర్క్షణపాతర్లు పండెర్ండు, 

బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు, పర్తి వెండిగినెన్ నూట ముపప్ది తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:86 => ఆ ధూపారుత్ల బంగారమంతయు నూట ఇరువది తులములది; 

దహనబలి పశువులనిన్యు పండెర్ండు కోడెలు, పొటే ట్ళుల్ పండెర్ండు, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు పండెర్ండు, 

వాటి నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్మైన మగ మేకపిలల్లు పండెర్ండు, 

సంఖాయ్కాండము 7:87 => సమాధానబలి పశువులనిన్యు ఇరువది నాలుగు కోడెలు, 

సంఖాయ్కాండము 7:88 => పొటే ట్ళుల్ అరువది, మేకపోతులు అరువది, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు 

అరువది. 
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సంఖాయ్కాండము 7:89 => మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

వెళిల్నపుప్డు సాక్షయ్పు మందసము మీదనునన్ కరుణాపీఠము మీదనుండి, అనగా రెండు కెరూబుల 

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

ఎజార్ 1:4 => మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను 

గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 

ఎజార్ 1:6 => మరియు వారి చుటుట్నునన్ వారందరును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచినవి గాక, వెండి 

ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పర్శసత్మైన వసుత్వులను ఇచిచ్ వారికి సహాయము చేసిరి. 

ఎజార్ 2:68 => కుటుంబ పర్ధానులు కొందరు యెరూషలేములోనుండు యెహోవా మందిరమునకు 

వచిచ్, దేవుని మందిరమును దాని సథ్లములో నిలుపుటకు కానుకలను సేవ్చాఛ్రప్ణములుగా అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 2:69 => పని నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల 

తులముల బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకుల కొరకు నూరు 

వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 7:15 => మరియు యెరూషలేములో నివాసముగల ఇశార్యేలీయుల దేవునికి రాజును అతని 

యొకక్ మంతుర్లును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచిన వెండి బంగారములను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

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. 
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నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

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 36:23 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఆజాఞ్పించునదేమనగా 

ఆకాశమందలి దేవుడైన యెహోవా లోకమందునన్ సకలజనములను నా వశముచేసి, యూదా 

దేశమందునన్ యెరూషలేములో తనకు మందిరమును కటిట్ంచుమని నాకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు; 

కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు బయలుదేరవచుచ్ను; వారి దేవుడైన యెహోవా 

వారికి తోడుగా నుండునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

వచనము 8 

తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన 

యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పితరుల యింటిపెదద్లు 

సహసార్ధిపతులు శతాధిపతులు అనువారి లెకక్ను గూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల 
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విషయములో ఏటేట నెలవంతున రాజునకు సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్ యిరువది 

నాలుగు వేలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => మొదటి నెలను మొదటి భాగముమీద జబీద్యేలు కుమారుడైన 

యాషాబాము అధిపతిగా ఉండెను; వాని భాగములో ఇరువది నాలుగు వేలమంది యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:3 => పెరెజు సంతతి వారిలో ఒకడు మొదటి నెల సైనాయ్ధిపతులకందరికి 

అధిపతిగా ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు అతని 

భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని భాగమందు మికో ల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో 

చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

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. 

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

అధిపతిగా ఉండెను; అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:8 => అయిదవ నెలను ఇశార్హేతీయుడైన షవుూహ్తు అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:9 => ఆరవ నెలను తెకోవీయుడైన ఇకెక్షునకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:10 => ఏడవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పెలోనీయుడునైన 

హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:11 => ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

హుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:12 => తొమిమ్దవ నెలను బెనాయ్మీనీయుల సంబంధుడును 

అనాతోతీయుడునైన అబీయెజెరు అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:13 => పదియవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన మహరై అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:14 => పదకొండవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును 

పిరాతోనీయుడునైన బెనాయా అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:15 => పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు సంబంధుడును 

నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు 

వేలమంది. 

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  
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యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 27:25 => రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు 

నియమింపబడెను; అయితే పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను 

ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:26 => పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను 

కెలూబు కుమారుడైన ఎజీర్ నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:27 => దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల 

ఆదాయమైన దార్కాష్రసము నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:28 => షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను 

గెదేరీయుడైన బయల  హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:29 => షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, 

లోయలలోని పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:30 => ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద 

మేరోనోతీయుడైన యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 27:31 => గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు 

దావీదు రాజుకునన్ ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 27:32 => దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల 

ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన 

యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ ఉండుటకు నియమింపబడెను. 

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. 

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

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:27 => పర్ధానులు ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములను 

లేతపచచ్లను 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 7:2 => దాని ఉపకరణములనిన్టిని బలిపీఠమును దాని పాతర్లనిన్టిని చేయించి, 

అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిన దినమున తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో పర్ధానులును గోతర్ 

ముఖుయ్లును లెకిక్ంపబడిన వారిమీద అధిపతులునైన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులు అరప్ణములను 

తెచిచ్రి.  

సంఖాయ్కాండము 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:17 => మరియు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు సహాయము 

చేయవలెనని దావీదు ఇశార్యేలీయుల యధిపతుల కందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

వచనము 9 

వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 
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సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

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 8:8 => మరియు బెతహు బేరోతై అను హదదెజెరు పటట్ణములలో దావీదు రాజు 

విసాత్రమైన యితత్డిని పటుట్కొనెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన 

యినుమును తూచ శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

వచనము 10 

రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ 

సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు 

సోత్తార్రు హ్డవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరో ష్నీయుడైన లదాద్ను 

కుమారులు, అనగా గెరో ష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన 

యోవేలును యెహోవా మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 

నిరగ్మకాండము 35:23 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార, మేక వెండుర్కలు, 

ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, వీటిలో ఏవి యెవరియొదద్ నుండెనో వారు వాటిని 

తెచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 3:6 => పర్శసత్మైన రతన్ములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము 

పరవ్యీమునుండి వచిచ్నది. 

వచనము 11 

యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును 

పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు 

అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:9 => జనులలో ఇశార్యేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. 

వారియందు నాకు పేర్మకలదు యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

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

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 
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2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

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

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోషముగా 

కానుకలను తీసికొని వచిచ్ చాలినంతమటుట్కు పెటెట్లో వేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

ఎజార్ 1:4 => మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను 

గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

వచనము 12 

ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును 

పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:20 => ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:27 => ఈలాగున యెహోవా వారి శతుర్వులమీద వారికి జయము 

అనుగర్హించి వారిని సంతోషపరచెను గనుక యెరూషలేమునకు ఉతస్వముతో మరలవలెనని 

యూదావారును యెరూషలేమువారును వారందరికి ముందు యెహోషాపాతును సాగి వెళిల్రి; 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:28 => వారు యెరూషలేములోనునన్ యెహోవా మందిరమునకు 

సవ్రమండలములను సితారాలను వాయించుచు బూరలు ఊదుచువచిచ్రి. 

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 138:1 => నేను నా పూరణ్హృదయముతో నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను దేవతల 

యెదుట నినున్ కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 146:2 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను సుత్తించెదను నేను 

బర్తుకుకాలమంతయు నా దేవుని కీరిత్ంచెదను 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

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 89:52 => యెహోవా నితయ్ము సుత్తినొందును గాక ఆమేన  ఆమేన . 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 
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లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:4 => ఇశార్యేలూ వినుము. మన దేవుడైన యెహోవా అదివ్తీయుడగు 

యెహోవా. 

2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 

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 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

యోబు 11:17 => అపుప్డు నీ బర్దుకు మధాయ్హన్కాల తేజసుస్కంటె అధికముగా పర్కాశించును 

చీకటి కమిమ్నను అది అరుణోదయమువలె కాంతిగానుండును. 

కీరత్నలు 9:1 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాను సుత్తించెదను యెహోవా, నీ 

అదుభ్తకారయ్ములనిన్టిని నేను వివరించెదను. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 66:2 => ఆయనకు పర్భావము ఆరోపించి ఆయనను సోత్తిర్ంచుడి 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 
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కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

కీరత్నలు 108:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. 

కీరత్నలు 111:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. యథారథ్వంతుల సభలోను సమాజములోను 

పూరణ్హృదయముతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 113:2 => ఇది మొదలుకొని యెలల్కాలము యెహోవా నామము సనున్తింపబడునుగాక. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

యెహెజేక్లు 46:2 => అధిపతి బయట మంటపమునకు పోవుమారగ్ముగా పర్వేశించి, గుమమ్పు 

దావ్రబంధముల దగగ్ర నిలువబడగా, యాజకులు దహనబలిపశువులను సమాధానబలిపశువులను 

అతనికి సిదధ్పరచవలెను ; అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన తరువాత 

వెలుపలికిపోవును, అయితే సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము మూయకూడదు. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 
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ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 2:20 => అంతట ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు తమతో చెపప్బడినటుట్గా తాము వినన్వాటిని 

కనన్వాటిననిన్టినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచు సోత్తర్ము చేయుచు తిరిగివెళిల్రి. 

2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

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

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 13 

మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, పర్భావముగల నీ నామమును 

కొనియాడుచునాన్ము. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 
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1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

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

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

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. 

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. 
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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 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

1 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

యోబు 37:22 => ఉతత్రదికుక్న సువరణ్పర్కాశము పుటుట్ను దేవుడు భీకరమైన మహిమను 

ధరించుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 29:4 => యెహోవా సవ్రము బలమైనది యెహోవా సవ్రము పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 104:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక 

ఘనత వహించినవాడవు నీవు మహాతమ్య్మును పర్భావమును ధరించియునాన్వు. 

యెషయా 2:10 => యెహోవా భీకరసనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మహాతమ్య్మునుండియు బండ 

బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగియుండుము. 
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హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

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

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

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

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

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

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

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

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

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 
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యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 
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దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

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. 

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 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 46:10 => ఊరకుండుడి నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి అనయ్జనులలో నేను 

మహోనన్తుడనగుదును భూమిమీద నేను మహోనన్తుడనగుదును  

కీరత్నలు 47:9 => జనముల పర్ధానులు అబార్హాముయొకక్ దేవునికి జనులై కూడుకొనియునాన్రు. 

భూనివాసులు ధరించుకొను కేడెములు దేవునివి ఆయన మహోనన్తుడాయెను. 

కీరత్నలు 57:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము నీ పర్భావము 

సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్.  

కీరత్నలు 57:11 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. నీ 

పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్. 

కీరత్నలు 97:9 => ఏలయనగా యెహోవా, భూలోకమంతటికి పైగా నీవు మహోనన్తుడవై యునాన్వు 

సమసత్ దేవతలకు పైగా నీవు అతయ్ధికమైన ఔనన్తయ్ము పొందియునాన్వు.  

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  
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యెషయా 12:4 => యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును పర్కటించుడి జనములలో ఆయన 

కిర్యలను పర్చురము చేయుడి ఆయన నామము ఘనమైనదని జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39 => కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును 

యెహోవాయే దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు 

తెచుచ్కొనుము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:3 => నేను యెహోవా నామమును పర్కటించెదను మన దేవుని 

మహాతమ్య్మును కొనియాడుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత 

కలుగునని నీవు తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యోబు 34:13 => ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అపప్గింత పెటెట్నా? ఎవడైన సరవ్పర్పంచ భారమును 

ఆయన కపప్గించెనా? 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  
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కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

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

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

యెషయా 5:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే తీరుప్ తీరిచ్ మహిమపరచబడును 

పరిశుదుధ్డైన దేవుడు నీతినిబటిట్ తనున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనును. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

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

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 
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ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 
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వచనము 14 

ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా 

జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము 

నీకిచిచ్యునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 75:6 => తూరుప్నుండియైనను పడమటినుండియైనను అరణయ్మునుండియైనను హెచుచ్ 

కలుగదు. 

కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 
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సామెతలు 10:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము ఐశవ్రయ్మిచుచ్ను నరుల కషట్ముచేత ఆ 

యాశీరావ్దము ఎకుక్వ కాదు. 

పర్సంగి 5:19 => మరియు దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్సమృదిధ్ ఇచిచ్ దానియందు తన భాగము 

అనుభవించుటకును, అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకును, తన కషాట్రిజ్తమందు సంతోషించుటకును 

వీలు కలుగజేసినయెడల అతనికి ఆ సిథ్తి దేవుని ఆశీరావ్దమువలన కలిగినదనుకొనవలెను. 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షుఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

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

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  
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యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

పర్కటన 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

కీరత్నలు 18:31 => యెహోవా తపప్ దేవుడేడి? మన దేవుడు తపప్ ఆశర్యదురగ్మేది? 

కీరత్నలు 18:32 => నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే ననున్ యథారథ్మారగ్మున 

నడిపించువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 28:8 => యెహోవా తన జనులకు ఆశర్యము ఆయన తన అభిషికుత్నికి రక్షణదురగ్ము. 

కీరత్నలు 29:1 => దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి పర్భావ మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు 

ఆరోపించుడి 

కీరత్నలు 29:11 => యెహోవా తన పర్జలకు బలము ననుగర్హించును యెహోవా తన పర్జలకు 

సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 68:34 => దేవునికి బలాతిశయము నారోపించుడి మహిమోనన్తుడై ఆయన 

ఇశార్యేలుమీద ఏలుచునాన్డు అంతరిక్షమున ఆయన బలాతిశయమునన్ది  

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు 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.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

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 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 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత 

కలుగునని నీవు తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:29 => మరియు దేవుడు అతనికి అతి విసాత్రమైన కలిమి 

దయచేసినందున పటట్ణములను విసాత్రమైన గొఱఱ్లమందలను పసులమందలను అతడు 

సంపాదించెను. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మారుక్ 11:3 => ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయుచునాన్రని మిముమ్నడిగినయెడల అది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని చెపుప్డి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇకక్డికితోలి పంపునని చెపిప్ వారిని 

పంపెను. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  
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రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

వచనము 15 

మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును పరదేశులమునై యునాన్ము, మా 

భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము, సిథ్రముగా ఉనన్వాడొకడును లేడు 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  
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2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

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 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

కీరత్నలు 100:4 => కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుచు ఆయన గుమమ్ములలో పర్వేశించుడి కీరత్నలు 

పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో పర్వేశించుడి ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన నామమును 

ఘనపరచుడి.  

కీరత్నలు 119:7 => నీతిగల నీ నాయ్యవిధులను నేను నేరుచ్కొనునపుప్డు యథారథ్హృదయముతో 

నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను. 

యెషయా 63:14 => పలల్మునకు దిగు పశువులు విశార్ంతినొందునటుల్ యెహోవా ఆతమ్ వారికి 

విశార్ంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునటుల్ నీవు నీ జనులను నడిపించితివి  

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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2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

వచనము 16 

మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము 

సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, అంతయు నీదియైయునన్ది. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

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? 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

ఆదికాండము 28:22 => మరియు సత్ంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; 

మరియు నీవు నాకిచుచ్ యావతుత్లో పదియవవంతు నిశచ్యముగా నీకు చెలిల్ంచెదనని మొర్కుక్ 

కొనెను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 
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కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

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

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

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

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

ఫలములను నేను తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 
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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 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 

కీరత్నలు 119:65 => యెహోవా, నీ మాటచొపుప్న నీ సేవకునికి నీవు మేలు చేసియునాన్వు. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 
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లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

వచనము 17 

నా దేవా, నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని 

నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా 
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ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి 

సంతోషించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

కీరత్నలు 39:12 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలంకిపుము నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము నా కనీన్ళుల్ 

చూచి మౌనముగా నుండకుము నీ దృషిట్కి నేను అతిథివంటివాడను నా పితరులందరివలె నేను 

పరవాసినైయునాన్ను  

కీరత్నలు 119:19 => నేను భూమిమీద పరదేశినైయునాన్ను నీ ఆజఞ్లను నాకు మరుగుచేయకుము. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

యోబు 14:2 => పువువ్ వికసించినటుల్ వాడు పెరిగి వాడిపోవును నీడ కనబడకపోవునటుల్ వాడు 

నిలువక పారిపోవును. 
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కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

కీరత్నలు 102:11 => నా దినములు సాగిపోయిన నీడను పోలియునన్వి గడిడ్వలె నేను 

వాడియునాన్ను. 

కీరత్నలు 144:4 => నరులు వటిట్ ఊపిరిని పోలియునాన్రు వారి దినములు దాటిపోవు నీడవలె 

నునన్వి. 

పర్సంగి 6:12 => నీడవలె తమ దినములనిన్యు వయ్రథ్ముగా గడుపుకొను మనుషుయ్ల బర్దుకునందు 

ఏది వారికి కేష్మకరమైనదొ యవరికి తెలియును? వారు పోయిన తరువాత ఏమి సంభవించునో 

వారితో ఎవరు చెపప్గలరు? 

యెషయా 40:6 => ఆలకించుడి, పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నేనేమి 

పర్కటింతునని మరి యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై యునాన్రు వారి అందమంతయు 

అడవిపువువ్వలె ఉనన్ది  

యెషయా 40:7 => యెహోవా తన శావ్సము దానిమీద ఊదగా గడిడ్ యెండును పువువ్ వాడును 

నిశచ్యముగా జనులు గడిడ్వంటివారే.  

యెషయా 40:8 => గడిడ్ యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము 

నిలుచును.  

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

ఆదికాండము 21:34 => అబార్హాము ఫిలిషీత్యుల దేశములో అనేక దినములు పరదేశిగా నుండెను. 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 
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లేవీయకాండము 25:23 => భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => అపుప్డు తాను అటుల్ చెపిప్యునన్ మాటను యెహోవా ఇపుప్డు 

నెరవేరిచ్యునాన్డు, యెహోవా సెలవు పర్కారము నేను నా తండిర్యైన దావీదునకు పర్తిగా రాజునై 

ఇశార్యేలీయుల రాజాసనమందు కూరుచ్ండి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు మందిరమును 

కటిట్ంచి 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

కీరత్నలు 109:23 => సాగిపోయిన నీడవలె నేను కీష్ణించియునాన్ను మిడతలను పారదోలునటుల్ 

ననున్ పారదోలుదురు 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

వచనము 18 

అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీ జనులు 

హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; వారి హృదయమును 

నీకు అనుకూలపరచుము. 
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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 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

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

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

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

వచనము 19 

నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని 

అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన 

హృదయము దయచేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  
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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. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

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

తెలియజేయుదువు. 

సామెతలు 16:2 => ఒకని నడతలనిన్యు వాని దృషిట్కి నిరోద్షములుగా కనబడును యెహోవా 

ఆతమ్లను పరిశోధించును. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

సామెతలు 11:20 => మూరఖ్చితుత్లు యెహోవాకు హేయులు యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారు 

ఆయనకిషుట్లు. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 
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సామెతలు 15:9 => భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన 

పేర్మించును. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

నిరగ్మకాండము 25:2 => నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. 

మనఃపూరవ్కముగా అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 

2 రాజులు 12:4 => యోవాషు యాజకులను పిలిపించి యెహోవా మందిరములోనికి తేబడు 

పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల విలువను అనగా జనసంఖయ్ దాఖలా చేయబడిన జనులు తెచిచ్న దర్వయ్మును 

వంతుచొపుప్న పర్తి మనిషికి నిరణ్యమైన దర్వయ్మును, సేవ్చఛ్చేత నెవరైనను యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచిచ్న దర్వయ్మును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => మూడవవాడు జిఖీర్ కుమారుడై యెహోవాకు తనున్తాను 

మనఃపూరవ్ కముగా సమరిప్ంచుకొనిన అమసాయ్ ; అతనియొదద్  రెండు లక్షలమంది 

పరాకర్మశాలులుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 
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పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

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. 

ఎజార్ 1:4 => మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను 

గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 7:16 => మరియు బబులోను పర్దేశమందంతట నీకు దొరకు వెండి బంగారములంతయును, 

జనులును యాజకులును యెరూషలేములోనునన్ తమ దేవుని మందిరమునకు సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచు 

వసుత్వులను నీవు తీసికొని పోవలెను. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 5:4 => నీవు దుషట్తవ్మును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొదద్ 

చోటులేదు 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 
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యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 12:3 => యెహోవా, నీవు ననెన్రిగియునాన్వు; ననున్ చూచుచునాన్వు; నా హృదయము నీ 

పటల్ ఎటుల్నన్ది నీవు శోధించుచునాన్వు; వధకు ఏరప్డిన గొఱఱ్లనువలె వారిని హతము చేయుము, వధ 

దినమునకు వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 
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అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

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

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 
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2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

వచనము 20 

ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించుడని 

సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా 

సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6 => మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ 

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

కీరత్నలు 119:166 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 10:23 => యెహోవా, తమ మారగ్ము నేరప్రచుకొనుట నరుల వశములో లేదనియు, 

మనుషుయ్లు తమ పర్వరత్నయందు సనామ్రగ్మున పర్వరిత్ంచుట వారి వశములో లేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  
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ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

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 . 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

కీరత్నలు 119:113 => (సామెహ ) దివ్మనసుక్లను నేను దేవ్షించుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 
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నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

2 రాజులు 2:9 => వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచి నేను నీయొదద్నుండి 

తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా ఎలీషా నీకు కలిగిన 

ఆతమ్లో రెండుపాళుల్ నా మీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక 

చెడుకిర్యలు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

నెహెమాయ్ 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 
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2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

వచనము 21 

తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు దహనబలిగా వెయియ్ యెదుద్లను వెయియ్ 

గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు 

తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 119:80 => నేను సిగుగ్పడకుండునటుల్ నా హృదయము నీ కటట్డల విషయమై 

నిరోద్షమగును గాక. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:14 => ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము 

కొరకు రెండులక్షల మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత 
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విసాత్రమైన యితత్డిని యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు 

ఇంకను సంపాదించుదువుగాక. 

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 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 6:1 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఇగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న 

నాలుగువందల ఎనుబదియవ సంవతస్రమందు, అనగా సొలొమోను ఇశార్యేలును ఏలిన నాలుగవ 

సంవతస్రమందు జీప  అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరమును కటిట్ంప 

నారంభించెను. 

1 రాజులు 11:4 => సొలొమోను వృదుధ్డైనపుప్డు అతని భారయ్లు అతని హృదయమును ఇతర 

దేవతలతటుట్ తిర్పప్గా అతని తండిర్యైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన 

యెహోవా యెడల యథారథ్ము కాకపోయెను. 

2 రాజులు 2:9 => వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచి నేను నీయొదద్నుండి 

తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా ఎలీషా నీకు కలిగిన 

ఆతమ్లో రెండుపాళుల్ నా మీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను. 

2 రాజులు 17:37 => మరియు ఇతర దేవతలను పూజింపక మీరు బర్దుకు దినములనిన్యు మోషే 

మీకు వార్సియిచిచ్న కటట్డలను విధులను, అనగా ధరమ్శాసత్రము ధరమ్మంతటిని గైకొనవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 
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కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

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

యెహోవా పటట్ణమును కాపాడనియెడల దాని కావలికాయువారు మేలుకొనియుండుట వయ్రథ్మే.  

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 

యిరిమ్యా 30:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు యాకోబు నివాససథ్లములను 

కరుణించి వాని గుడారములను నేను చెరలోనుండి రపిప్ంతును; అపుప్డు పటట్ణము దాని కొండమీద 

కటట్బడును, నగరియు యథాపర్కారము నివాసులు గలదగును. 

యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

వచనము 22 

ఆ దినమున వారు యెహోవా సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. దావీదు 

కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పటాట్భిషేకముచేసి, యెహోవా సనిన్ధిని అతని అధిపతిగాను 

సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 

ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:21 => మరియు అతడు జనులను హెచచ్రిక చేసిన తరువాత 

యెహోవాను సుత్తించుటకు గాయకులను ఏరప్రచి, వారు పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించి సైనయ్ము 

ముందర నడచుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును, ఆయనను సుత్తించుడి అని సోత్తర్ము 

చేయుటకు వారిని నియమించెను. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

కీరత్నలు 135:19 => ఇశార్యేలు వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అహరోను 

వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి 

కీరత్నలు 135:20 => లేవి వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు గలవారలారా, యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 135:21 => యెరూషలేములో నివసించు యెహోవా సీయోనులోనుండి సనున్తింపబడును 

గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

కీరత్నలు 146:2 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను సుత్తించెదను నేను 

బర్తుకుకాలమంతయు నా దేవుని కీరిత్ంచెదను 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 148:14 => ఆయన తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు. అది ఆయన 

భకుత్లకందరికిని ఆయన చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. 

యెహోవాను సుత్తించుడి.  

కీరత్నలు 150:6 => సకలపార్ణులు యెహోవాను సుత్తించుదురు గాక యెహోవాను సుత్తించుడి. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  
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ఆదికాండము 24:48 => నా తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్, అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడైన యెహోవాను సోత్తర్ము చేసితిని; ఏలయనగా ఆయన నా యజమానుని యొకక్ సహోదరుని 

కుమారెత్ను అతని కుమారునికి తీసికొనునటుల్ సరియైన మారగ్మందు ననున్ నడిపించెను. 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

కీరత్నలు 29:1 => దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి పర్భావ మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు 

ఆరోపించుడి 

కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:27 => మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము 

చేయుచు మన యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను 

విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

యెహోషువ 22:33 => ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని 

సుత్తించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ము 

చేయుట మానిరి. 

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

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

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:14 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దేవా, హృదయపూరవ్కముగా నినున్ 

అనుసరించు నీ భకుత్లకు నిబంధనను నెరవేరుచ్చు కృపను చూపుచునుండు నీవంటి దేవుడు 

ఆకాశమందైనను భూమియందైనను లేడు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:3 => అగిన్యు యెహోవా తేజసుస్ను మందిరముమీదికి దిగగా చూచి 

ఇశార్యేలీయులందరును సాషాట్ంగనమసాక్రము చేసి యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని చెపిప్ ఆయనను ఆరాధించి సుత్తించిరి. 

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 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

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 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 47:6 => దేవుని కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 
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కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 100:4 => కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుచు ఆయన గుమమ్ములలో పర్వేశించుడి కీరత్నలు 

పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో పర్వేశించుడి ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన నామమును 

ఘనపరచుడి.  

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

సామెతలు 28:12 => నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుషుట్లు 

గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగియుందురు. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

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

మనుషుయ్లను శపింతుము. 
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1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

వచనము 23 

అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా యెహోవా సింహాసనమందు రాజుగా 

కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:4 => రాజును జనులందరును యెహోవా ఎదుట బలులు అరిప్ంచిరి. 

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 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:8 => ఆ సమయమందు సొలొమోనును, అతనితో కూడ హమాతునకు 

పోవు మారగ్ము మొదలుకొని ఐగుపుత్ నదివరకునన్ దేశములో నుండి బహు గొపప్ సమూహముగా 

కూడివచిచ్న ఇశార్యేలీయులందరును ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:9 => యెనిమిదవనాడు పండుగ ముగించిరి; ఏడు దినములు బలిపీఠమును 

పర్తిషఠ్చేయుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

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

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

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

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

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

ఇంపైన సువాసన. 

సంఖాయ్కాండము 15:10 => మరియు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా 

Page  of 1612 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 

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

సమాధానబలులగా యెహోవాకు అరిప్ంచెను. ఈ పర్కారము రాజును ఇశార్యేలీయులందరును 

యెహోవా మందిరమును పర్తిషఠ్ చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:6 => సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సనిన్ధినుండి ఇతత్డి 

బలిపీఠము నొదద్కు సొలొమోను పోయి దానిమీద వెయియ్ దహనబలులను అరిప్ంచెను. 

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 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:32 => సమాజపువారు తీసికొనివచిచ్న దహనబలి పశువులెనిన్యనగా, 

డెబబ్ది కోడెలును నూరు పొటే ట్ళుల్ను రెండువందల గొఱఱ్పిలల్లును; ఇవి యనిన్యు యెహోవాకు 

దహనబలులుగా తేబడెను. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

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

బలిపశువును తార్ళల్తో బలిపీఠపు కొముమ్లకు కటుట్డి. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళిల్పోవలెను; అతడు 

వెళిల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

వచనము 24 

అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు 

లోబడిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:11 => నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను 

మీ బలులను మీ దశమభాగములను పర్తిషిఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:14 => ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు 

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను 

నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

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. 

Page  of 1615 1628



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  1 !నవృ%& ంత)*

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళిల్రి. 

పర్సంగి 2:24 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకంటెను, తన కషాట్రిజ్తముచేత సుఖపడుటకంటెను 

నరునికి మేలుకరమైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 3:12 => కావున సంతోషముగా నుండుటకంటెను తమ బర్దుకును సుఖముగా 

వెళల్బుచుచ్టకంటెను, శేర్షఠ్మైనదేదియు నరులకు లేదని నేను తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 3:13 => మరియు పర్తివాడు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు తన కషాట్రిజ్తమువలన 

సుఖమనుభవించుట దేవుడిచుచ్ బహుమానమే అని తెలిసికొంటిని. 

పర్సంగి 8 :15 => అనన్పానములు పుచుచ్కొని సంతోషించుటకంటె మనుషుయ్లకు 

లాభకరమైనదొకటియు లేదు గనుక నేను సంతోషమును పొగడితిని; బర్దికి కషట్పడవలెనని దేవుడు 

వారికి నియమించిన కాలమంతయు ఇదియే వారికి తోడుగానునన్ది. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

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

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 
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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. 

1 రాజులు 1:35 => ఇశార్యేలు వారిమీదను యూదావారి మీదను నేనతనిని అధికారిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక పిమమ్ట మీరు యెరూషలేమునకు అతని వెంటరాగా అతడు నా 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై నాకు పర్తిగా రాజగును అని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:36 => అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా రాజునకు పర్తుయ్తత్రముగా 

ఇటల్నెను ఆలాగు జరుగును గాక, నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ మాటను 

సిథ్రపరచును గాక. 

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 1:38 => కాబటిట్ యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును యెహోయాదా 

కుమారుడైన బెనాయాయును కెరేతీయులును పెలేతీయులును రాజైన దావీదు కంచర గాడిదమీద 

సొలొమోనును ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిరాగా 

1 రాజులు 1:39 => యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ 

సొలొమోనునకు పటాట్భిషేకము చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా కూడిన జనులందరును రాజైన 

సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి 

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

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 18:12 => మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను 

దేవునికరిప్ంపగా అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని 

భోజనము చేయవచిచ్రి. 
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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 రాజులు 1:39 => యాజకుడైన సాదోకు గుడారములోనుండి తైలపు కొముమ్ను తెచిచ్ 

సొలొమోనునకు పటాట్భిషేకము చేసెను. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా కూడిన జనులందరును రాజైన 

సొలొమోను చిరంజీవియగునుగాక అని కేకలువేసిరి 

నెహెమాయ్ 8:17 => మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచిచ్నవారి సమూహమును పరణ్శాలలు కటుట్కొని 

వాటిలో కూరుచ్ండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు 

ఇశార్యేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు; అపుప్డు వారికి బహు సంతోషము పుటెట్ను. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

జెకరాయ్ 7:6 => మరియు మీరు ఆహారము పుచుచ్కొనినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా 

పుచుచ్కొంటిరి; మీరు పానము చేసినపుప్డు సవ్పర్యోజనమునకే గదా పానము చేసితిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

వచనము 25 

యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా 

ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

యెషయా 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 సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 
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పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

సంఖాయ్కాండము 27:20 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము అతని మాట వినునటుల్ అతనిమీద నీ 

ఘనతలో కొంత ఉంచుము. 

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 1:46 => మరియు సొలొమోను రాజాయ్సనముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు; 

1 రాజులు 2:12 => అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడాయెను. అతని రాజయ్ము నిలుకడగా సిథ్రపరచబడెను. 

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 

2 రాజులు 11:19 => అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు 

జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నునన్ రాజును తీసికొని, కాపుకాయువారి 

గుమమ్పు మారగ్మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:10 => అపుప్డు తాను అటుల్ చెపిప్యునన్ మాటను యెహోవా ఇపుప్డు 

నెరవేరిచ్యునాన్డు, యెహోవా సెలవు పర్కారము నేను నా తండిర్యైన దావీదునకు పర్తిగా రాజునై 
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ఇశార్యేలీయుల రాజాసనమందు కూరుచ్ండి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు మందిరమును 

కటిట్ంచి 

వచనము 26 

యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు ఇశార్యేలీయులందరి మీద రాజైయుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:17 => మరియు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు సహాయము 

చేయవలెనని దావీదు ఇశార్యేలీయుల యధిపతుల కందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 

పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

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 రాజులు 1:50 => అదోనీయా సొలొమోనునకు భయపడి లేచి బయలుదేరి బలిపీఠపు కొముమ్లను 

పటుట్కొనెను. 

1 రాజులు 1:51 => అదోనీయా రాజైన సొలొమోనునకు భయపడి బలిపీఠపు కొముమ్లను పటుట్కొని 

రాజైన సొలొమోను తన సేవకుడనైన ననున్ కతిత్చేత చంపకుండ ఈ దినమున నాకు పర్మాణము 

చేయవలెనని మనవి చేయుచునన్టుల్ సొలొమోనునకు సమాచారము రాగా 

1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

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

సొలొమోను ఎదుట సాషాట్ంగపడగా సొలొమోను అతనితో నీ యింటికి పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను. 

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. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 
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యెహెజేక్లు 17:18 => తన పర్మాణము నిరల్క్షయ్పెటిట్ తాను చేసిన నిబంధనను భంగము చేసెను, 

తన చెయియ్ యిచిచ్యు ఇటిట్ కారయ్ములను అతడు చేసెనే, అతడు ఎంతమాతర్మును తపిప్ంచుకొనడు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

ఎజార్ 10:19 => వీరు తమ భారయ్లను పరితయ్జించెదమని మాట యిచిచ్రి. మరియు వారు 

అపరాధులై యునన్ందున అపరాధ విషయములో మందలో ఒక పొటే ట్లును చెలిల్ంచిరి. 

పర్సంగి 8:2 => నీవు దేవునికి ఒటుట్పెటుట్కొంటివని జాఞ్పకము చేసికొని రాజుల కటట్డకు లోబడుమని 

నేను చెపుప్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 50:15 => చుటుట్ కూడి దానినిబటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ నొపుప్కొనుచునన్ది దాని 

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

వచనము 27 

అతడు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు 

సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

యెహోషువ 4:14 => ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను గొపప్ 

చేసెను గనుక వారు మోషేను గౌరవపరచినటుల్ అతని బర్దుకు దినములనిన్టను అతని గౌరవపరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 
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యోబు 7:17 => మనుషుయ్డు ఏపాటివాడు? అతని ఘనపరచనేల? అతనిమీద నీవు మనసుస్ 

నిలుపనేల?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

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

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

సంఖాయ్కాండము 27:20 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము అతని మాట వినునటుల్ అతనిమీద నీ 

ఘనతలో కొంత ఉంచుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => యెహోషాపాతు అంతకంతకు గొపప్వాడై యూదా దేశమునందు 

కోటలను సామగిర్ని నిలువచేయు పటట్ణములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

పర్సంగి 6:2 => ఏమనగా, దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ని ఘనతను అనుగర్హించును. 

అతడేమేమి కోరినను అది అతనికి తకుక్వ కాకుండును; అయినను దాని ననుభవించుటకు దేవుడు 

వానికి శకిత్ ననుగర్హింపడు, అనుయ్డు దాని ననుభవించును; ఇది వయ్రథ్ముగాను గొపప్ దురవసథ్గాను 

కనబడుచునన్ది. 

వచనము 28 

అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. 

అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => ఈ పర్కారము దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి 

తన జనులందరికిని నీతినాయ్యములను జరిగించెను. 

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. 

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

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 
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వచనము 29 

రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, 

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న 

కాలములనుగూరిచ్యు, 

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

సంవతస్రముల ఆరునెలలు ఏలెను, 

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. 

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

హెబోర్నులో అతడు ఏడు సంవతస్రములును యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును 

ఏలెను. 

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 దినవృతాత్ంతములు 26:31 => హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల 

యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున 

వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా 

కనబడిరి. 

వచనము 30 
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దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలు మాటలనుబటిట్యు, పర్వకత్యగు నాతాను మాటలనుబటిట్యు, దీరఘ్దరిశ్ గాదు 

మాటలనుబటిట్యు వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:1 => దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదుధ్డాయెను గనుక అతడు తన 

కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 35:29 => ఇసాస్కు కాలము నిండిన వృదుధ్డై పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన 

పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. అతని కుమారులైన ఏశావు యాకోబులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

యోబు 5:26 => వాటి కాలమున ధానయ్పుపనలు ఇలుల్ చేరునటుల్ పూరణ్వయసుస్గలవాడవై నీవు 

సమాధికి చేరెదవు. 

1 రాజులు 1:1 => రాజైన దావీదు బహు వృదుధ్డు కాగా సేవకులు అతనికి ఎనిన్బటట్లు కపిప్నను 

అతనికి వెటట్ కలుగకయుండెను. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

సామెతలు 1:1 => దావీదు కుమారుడును ఇశార్యేలు రాజునైన సొలొమోను సామెతలు. 

పర్సంగి 6:2 => ఏమనగా, దేవుడు ఒకనికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ని ఘనతను అనుగర్హించును. 

అతడేమేమి కోరినను అది అతనికి తకుక్వ కాకుండును; అయినను దాని ననుభవించుటకు దేవుడు 

వానికి శకిత్ ననుగర్హింపడు, అనుయ్డు దాని ననుభవించును; ఇది వయ్రథ్ముగాను గొపప్ దురవసథ్గాను 

కనబడుచునన్ది.
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